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TÉLI 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 téli 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

TÉLI ÁTVIZSGÁLÁS

Téli átvizsgálás 2019.11.30. után
Vito, Sprinter: 10 780 Ft+áfa
Tehergépjármű: 14 080 Ft+áfa

Jelentkezzen be még ma a téli átvizs-
gálásra, melynek során térítésmentesen 
még a Mercedes me Adaptert is beépít-
jük kishaszongépjárművébe!

TÉLI ÁTVIZSGÁLÁS  
(2019.10.14. és 11.30. között)

4 290 Ft +áfa

OKTÓBER 14. – NOVEMBER 30.
www.pappas.hu/teliatvizsgalas

(Alkatrész és folyadékok nélkül!)

KÖSZÖNTŐ

Csodálatos ősznek örvendhetünk, mi a Pappas Auto-nál azonban már a téli időszakra gondolunk. Nincs 
még egy gépjármű-kategória olyan erősen kitéve az időjárási viszonyok változásának, mint a haszon-
gépjárművek. Ezért engedje meg, hogy már most figyelmébe ajánljuk téli átvizsgálási akciónkat! 
2019. október 14. és november 30. között haszongépjárművét nettó 4290 Ft-os áron vizsgáljuk át, 
annak érdekében, hogy vállalkozása és sofőrje is a lehető legnagyobb felkészültséggel kezdhesse 
meg a téli szezont. A téli átvizsgáláson túl Mercedes-Benz haszongépjárműveinek teljes körű kar-
bantartását és javítását egy helyen tudja elvégeztetni, legyen szó akár a tachográfvizsgálatról vagy 
a pótkocsi javításáról. 
Biztos lehet benne: a Pappas Auto-nál haszongépjárműve szakértők kezei között van. Munkatársaink  
pedig már a jövő generációját is legjobb tudásuk szerint képzik: újragondoltuk ugyanis tanulóprog-
ramunkat annak érdekében, hogy tanulóink maximális szakképzésének köszönhetően ügyfeleink 
mindenkor elégedettek lehessenek velünk. 
A Young Stars Programról bővebben olvashat a www.pappas.hu/youngstars oldalunkon.
Legyen szervizlátogatása egyúttal egy kellemes időtöltés is nálunk! Keresse fel értékesítő kollégá-
inkat, ismerkedjen meg az új Mercedes-Benz Actros modelljével, mely készen áll, hogy újraírja a 
szabványokat.
Kiadványunk olvasásához kellemes kikapcsolódást kívánunk! Kívánjuk, hogy bármely időjárási 
körülmény közt Ön és küldeménye is biztonságban és pontosan célba érjen!

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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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
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Keresse a Continental téli gumiabroncsokra és komplett kerekekre vonatkozó 
akciós ajánlatunkat a Pappas Auto márkaképviseleteinél!

A Continental csúcsminőségű téli gumiabroncsai minden időben kiemelkedő biztonsá-
got, különleges utazási kényelmet és optimális tapadást kínálnak, mindezt kifogástalan 
menetteljesítmény mellett. Optimális tapadás minden időben!

MODELL MÉRET GUMIABRONCS TÍPUSA GUMIABRONCS  
ár/db

SZERELT KERÉK 
ár/db MEGJ.

Vito (639) 195/65 R16C VanContact Winter 104/102 T 33 255 Ft 56 210 Ft 2

Vito (639) 205/65 R16C VancoWinter 2 107/105 T 35 980 Ft 58 935 Ft 2

Vito (447) 205/65 R16C VanContact Winter 107/105 T 35 940 Ft 54 285 Ft 2, 4, 5

V-osztály (447) 225/55 R17 ContiWinterContact TS 830 P 101 V 41 025 Ft 112 180 Ft 1, 3, 4

Sprinter (906) 235/65 R16C R VanContact Winter 115/113 R 43 775 Ft 70 455 Ft 2

Sprinter (907) 235/65 R16C R VanContact Winter 115/113 R 43 775 Ft 66 875 Ft 2

Citan (415) 195/65 R15 WinterContact TS 860 91 T 16 705 Ft 34 360 Ft 2
A táblázatban szereplő árak nettó árak. Az akciós ár egy gumiabroncsra vagy egy komplett kerékre vonatkozik. 
1. Komplett kerék könnyűfém keréktárcsával szerelve. 2. Komplett kerék acél keréktárcsával szerelve. 3. Az ár keréknyomás-érzékelő (RDK) szenzort tartalmaz.
4. Csak 3,1 t alatti összterhelhetőségű járművekhez. 5. Max. 120 kW teljesítményig, 300 mm első féktárcsaátmérőig.

Bízza a kerékcserét a profikra, hiszen ez az Ön biztonságának egyik garanciája! 

SZAKSZERŰ, KÉNYELMES, EGYSZERŰ SZOLGÁLTATÁS! 
Télikerék-garnitúra felszerelése esetén a nyári kerekek akciós tárolási díja 

9 570 Ft +áfa
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti ajánlatok egy szezonra vonatkoznak és a tárolóhely-kapacitás 
függvényében érvényesek.

MERCEDES-BENZ VITO

Négy kerék le- és felszerelése: 7 590 Ft

Kiegyensúlyozással: 12 650 Ft

MERCEDES-BENZ SPRINTER

Négy kerék le- és felszerelése: 13 640 Ft

Kiegyensúlyozással: 19 640 Ft

K E R É K C S E R E  Á R E L Ő N N Y E L ! 
A PAPPAS AUTO NAGY TÉLIGUMI-CSEREAKCIÓJA
NOVEMBER 30-IG KEDVEZMÉNYES ÁRON CSERÉLJÜK JÁRMŰVE KEREKEIT!

24 HÓNAP GARANCIA TÉLI GUMI VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A garancia részleteit itt olvashatja: www.pappas.hu/continental-garancia

Akciónk ideje alatt, november 30-ig, 
egy Pappas Auto jégkaparóval lepjük 
meg ügyfeleinket!

A táblázatban szereplő árak nettó árak.

A 24 hónap garancia Continental márkájú gumiabroncs szervizeinkben történő felszerelése esetén érvényes. 

BOX 
UTCA

TÉLIKERÉK-AJÁNLATOK

FIGYELEM!
Kérjük, hozza magával 

kerékőrkulcsát!

Már most egyeztessen 
időpontot munkatársainknál!
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MERCEDES-BENZ ACTROS 5MERCEDES-BENZ ACTROS 5

Bemutatkozik

„Már van egy megbízható társam a vezetésben: az Active 
Drive Assist, ami, ha netalán hibáznék, biztosan korrigál!”

Az aerodinamikusra tervezett tükörkamera hatalmas javulást eredményez a szerelvény 
kezelésében és hozzájárul az üzemanyag-felhasználás csökkentéséhez is

A tükörkamerák nagy előrelépést jelentenek a biztonság és a gépjármű 
kezelhetősége terén, sokkal jobb kilátást biztosítva a vezetőnek a hatal-
mas tükrök eltűnésével

A megnövelt biztonság a részben automatizált vezetésnek 
köszönhető

kenés is elérhető. A kényelem és gazdaságosság mellett a biz-
tonság terén is élen jár a Mercedes-Benz. Modern ESP, pótkocsi- 
stabilizáló elektronika és a legújabb, ötödik generációs vészfé-
kasszisztens óvja a jármű és a közlekedők biztonságát, épségét. 
Hiányos vagy elmaradó vezetői reakció esetén a jármű képes 
önállóan, akár 100%-os fékerővel megállásig fékezni, mozgó, álló 
objektum vagy akár a jármű előtt áthaladó gyalogos esetén is! 
A városi szűk helyeken történő manőverezéskor az oldalvédelmi 
asszisztens a jármű teljes hosszában figyeli a területet, és több 
lépcsőben figyelmezteti a járművezetőt a lehetséges veszélyfor-
rásokról!

TÖBB HÓNAPOS, A MEGREN-

DELŐK ÁLTAL MONOTON, 

NAGY FORGALMÚ UTAKON 

VÉGREHAJTOTT TESZTVEZE-

TÉS BIZONYÍTOTTA, HOGY 

AZ ACTIVE DRIVE ASSIST JÓL 

TÁMOGATJA A SOFŐRÖKET. 

CSAK EZ A RENDSZER TUD 

RÉSZBEN AUTOMATIZÁLT 

TÁMOGATÁST NYÚJTANI 

MINDEN SEBESSÉGTARTO-

MÁNYBAN.

AZ ÚJ ACTROS EGYSZERRE TEHERMENTESÍTI A SOFŐRT ÉS ÜGYEL A JÁRMŰ  
ÉS A TÖBBI KÖZLEKEDŐ BIZTONSÁGÁRA

Az Interurban PPC és 
adaptív tempomatnak 

köszönhetően már nem- 
csak a domborzati  

viszonyokat látja az autó, 
hanem a kanyaríveket  
és egyéb közlekedési  

eseményeket is.

A külső tükrök elhagyásával csökkent a holttér és javult az autó 
légellenállása is. De mit jelent az önvezetés második szintje? 
Az Active Drive Assist-nak köszönhetően az autó képes önmagát 
aktív kormánybeavatkozással sávban tartani akár egyenesben, 
akár kanyarív közben. Az Interurban PPC-nek és adaptív tem-
pomatnak köszönhetően már nemcsak a domborzati viszonyo-
kat látja az autó, hanem a kanyaríveket és egyéb közlekedési 
eseményeket is, legyen az egy körforgalom, egy kereszteződés, 
vagy a biztonságos, aktív követési távolság tartása. Az autó önál-
lóan gurít, gyorsít és vált fokozatot, ezzel a leghatékonyabban 
kihasználva a szerelvény mozgási energiáját. A rendszer képes 
üzemi fékkel, emelt teljesítményű motorfékkel vagy akár 750 
kW teljesítményű retarderrel egyaránt lassítani a szerelvényt.  
A MirrorCam-nek és az Interurban PPC-nek köszönhetően 
tovább javult az Actros fogyasztása, amellyel akár 5%-os csök-

az ACTROS 5

A közúti fuvarozás célja, hogy hatékonyan és biztonságosan 
teljesítsük a fuvarfeladatot. Kiváló partner ebben az Actros 

ötödik generációja. A legújabb Actros egyszerre tehermentesíti 
a sofőrt és ügyel a jármű, illetve a többi közlekedő biztonságára, 
mindezt a lehető leggazdaságosabban. Kulcsn élküli indítás, 
külsővilágítás-ellenőrzés egy gombnyomásra, interaktív 12"-
os főkijelző és az érintőképernyős másodlagos kijelző mellett 
számtalan fülkevariáns teszi igazán komfortossá az új Actrost. 
A MirrorCam rendszerrel megszűntek a külső tükrök, amelyeket 
egy nagy látószögű kamera és két, a fülkében elhelyezett kijelző 
váltotta. A pótkocsikövetés funkciónak köszönhetően a pótkocsi 
hátulja mindvégig jól látható marad, akár egy éles forduló, egy 
körforgalom vagy egy tolatási manőver során is. 

Fontos számunkra, hogy szakmailag felkészült kollégák fogadják 
szervizeinkben tehergépjármű-ügyfeleinket is. Ennek érdekében a 
szervizterületen dolgozó kollégáink részt vettek az Actros 5 inno-
vatív tulajdonságait bemutató oktatáson. Megismerték a MirrorCam 
kezelését és működését, az Actros 5 utólagos beépítési lehetősé-
geit és az új járműasszisztens rendszereket. Bizton állíthatjuk, hogy 
a Pappas Auto műhelyekben az ország legfelkészültebb csapata 
várja a meghibásodott Mercedes-Benz tehergépjárműveket.

www.pappas.hu/actros
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KARRIER

 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 
toborzási specialista
E-mail: karrier@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.

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!

A PAPPAS AUTO A JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

PAPPAS

tanulóprogram

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

Young Stars tanulóképzésünk izgalmas programokkal folytatódott 
az évben, hiszen tanulóinknak és mentorainknak lehetőséget 
biztosítottunk, hogy élőben tekinthessék meg a Mercedes-Benz 
csúcsmodellek születését.

Gyárlátogatás

PAPPAS YOUNG STARS CSOPORT 

A FACEBOOKON!

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

www.pappas.hu/youngstars

www.pappas.hu/youngstars-videok

TANULÓKÉPZÉS ELÉRHETŐSÉG:
Mihalik Nikolett
Telefon: +36 1 451 2214
Mobil: +36 20 419 8281
Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.

Tekintsék meg YouTube oldalunkon a Young Stars 
videóinkat, amelyek választ adnak arra, hogy miért jó 
a Pappas Auto tanulójának lenni.
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MERCEDES-BENZ KOLLEKCIÓ

Hálózsák (B6 787 1197)

24 585 Ft+áfa

Férfi póló (B6 787 1251–1256)
S–XXL-ig

5 440 Ft+áfa

Termosz (B6 787 2867)

13 645 Ft+áfa

Férfi széldzseki (B6 787 1233–38)
S–XXXL-ig

35 180 Ft+áfa

Telefontok iPhone X (B6 787 2460)

4 845 Ft+áfa
Multitool Victorinox (B6 695 3417)

43 725 Ft+áfa

Baseballsapka (B6 787 1303)

3 495 Ft+áfa

Férfi dzseki 2in1 (B6 604 1636–40)
S–XXL-ig

73 805 Ft+áfa

TEKINTSE MEG TELJES 
KÍNÁLATUNKAT  
HONLAPUNKON:

www.pappas.hu/shop

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. AJÁNLATAINK 

A 2019-ES 
MERCEDES-BENZ 
KOLLEKCIÓBÓL



A PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT. TELEPHELYEI

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

PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.

1133 Budapest, Kárpát u. 21., tel.: +36 1 451 2200, e-mail: szerviz.krp@pappas.hu
1117 Budapest, Hunyadi János út 6., tel.: +36 1 463 7400, 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. december 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.TGK19/2


