
Európa Garancia
A Pappas Auto használtautó-garanciája



Motor
Motorblokk, forgattyús ház, hengerfej, hengerfejtömítés, Wankelmotor-
ház, az olajkeringéssel kapcsolatos minden mechanikus részegység,   
a gyújtással összefüggésben a szíjtárcsa, fogasszíj a feszítőgörgőkkel, 
olajhűtő, olajteknő, olajnyomás-kapcsoló, olajszűrőház, lendkerék, 
hajtótárcsa a fogaskoszorúval.

Váltó és automata sebességváltó
Sebességváltóház, ennek belső részegységei, beleértve a nyomaték- 
átalakítót (wandler), és az automata sebességváltó vezérlőegységét.

Tengelyek, osztómű
Differenciálmű-ház (első-/hátsó-/összkerékhajtás) és összes belső  
részegysége.

Erőátviteli rendszerek
Kardántengely, meghajtótengelyek, tengelycsuklók, tengelycsonkok,  
a meghajtótengelyek rögzítő elemei és a menetstabilizáló rendszerek  
(pl.: DTSC/DSA, ASR, ASC, TCS, EDS, 4Matic): fordulatszám-érzékelői, 
elektronikus vezérlőegységei, hidraulikus egységeik, nyomástárolójuk 
valamint a töltőszivattyú.

Kormányzás
Mechanikus és hidraulikus kormánymű a belső szerkezeti egységekkel, 
hidraulikus szivattyú a belső szerkezeti egységekkel, elektronikus 
kormányrásegítő motor és elektronikus egységei: alapmodul és vezérlő-
egység, kormányrúd/tengely, köztes tengely.

Fékek
Főfékhenger, fékrásegítő, hidro-pneumatika: nyomástároló, nyomássza-
bályzó, vákuumszivattyú, a kerékfékhenger, féknyereg, fékerő-szabá-
lyozó, fékerő-határoló, valamint az ABS vezérlő elektronika, hidraulikus 
egység és fordulatszám-érzékelő.

Biztonsági rendszerek
A légzsák és az övfeszítő vezérlő és ellenőrző rendszere.

Service Európa Garancia 
Üzemanyagrendszer
Üzemanyag-szivattyú, befecskendező szivattyú, az elektronikus befecs-
kendezés következő alkatrészei: fojtószelepház, fojtószelep kapcsoló, 
befecskendező szelepek, hidegindító szelep, üzemanyagnyomás-szabályzó, 
üzemanyagnyomás-tároló, üzemanyagmennyiség-elosztó, alapjárat- 
szabályzó szelep, MAP- szenzor, légtömegmérő, légmennyiségmérő, relé, 
vezérlő egység, hőmérséklet-érzékelő, üzemihőfok-szabályzó, többletlevegő-
szabályzó, EGR-szelep, turbó.

Elektromos berendezések
Generátor a feszültségszabályozóval, indítómotor, a gyújtási rendszer elekt-
ronikus részei és az ehhez tartozó gyújtókábelek, az elektronikus befecs-
kendező elektromos vezetékei, gyújtáselosztó, elektronikus motorvezérlés, 
gyújtótekercs, előizzítás-relé, a fedélzeti elektronika következő részei: 
központi elektronikai boksz, fedélzeti számítógép, kombi műszeregység. 
Ablaktörlőmotor (első és hátsó) fényszórómosó-motor, fűtés-/kiegészítő 
ventilátor motorja, duda.

Komfort-elektronika
Az elektromos ablakemelő motorja, kapcsolója (kivéve törés), vezérlőegysége 
(kivéve kábelköteg és vezetékek). Első és hátsó szélvédőfűtés elemei (törés-
károkat kivéve), az elektromos napfénytető kapcsolója (töréskárokat kivéve), 
elektromos motorjai, vezérlőegysége (kivéve kábelkötegek és vezetékek). 
A központi zár kapcsolója, elektromos motorjai, vezérlőegységei (kivéve 
kábelkötegek és vezetékek) és az ajtózárak.

Hűtőrendszer
Motorhűtő, fűtőradiátor, termosztát, vízpumpa, az automata váltó hűtője, 
Visco- és hőventilátor, ventilátor-tengelykapcsoló, hőkapcsoló.

Klíma
Kompresszor, kondenzátor, elpárologtató, és klímaventilátor. 

Kipufogórendszer
Lambda-szonda, a Lambda szonda cseréjéhez szükséges rögzítő elemek, 
katalizátor, Nox-szenzor.

A garancia terjedelme: 



Gondtalan vezetés a Service Európa Garanciával 
Biztos védelem Ön és járműve számára 
A bizalom jó érzés! A biztonság szintúgy! Mostantól a Service Európa Garancia segítségével bebiztosít-
hatja magát a váratlan javítási költségekkel szemben. A Service Európa Garancia a Magyarországon, 
Ausztriában, Németországban, Szlovákiában illetve Romániában forgalomba helyezett, 8 évnél nem idő-
sebb (96 hónapnál fiatalabb), 150 000 km-nél kisebb futásteljesítményű személygépjárművekre köthető.  
A garancia nem terjeszthető ki taxikra, bér- és oktatóautókra.

Miért éri meg Önnek?
• Hosszú távú védelem a váratlan javítási költségekkel szemben
• Az Európai Unió területén belül, illetve Svájcban és Norvégiában érvényes
• Széles körű kibővített fedezet
• Nincs önrész, választható javítási limit
• A jármű fokozott értékőrzése
• Autója eladási értékének növelése

A Service Európa Garancia minden a Pappas Auto által értékesített márkájú személygépkocsira 
köthető: Mercedes-Benz, smart, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge, Kia és Fiat

A garancia az autó eladásakor átruházható. (A garancia viszonteladónál történő értékesítés esetén elveszti érvényességét.) 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy valamennyi karbantartási és javítási munkát a Pappas Auto szervizeiben kell elvégeztetni. 24 hónap garancia esetén 30% felár terheli azon 
gépjárműveket, amelyek futásteljesítménye a garanciakötéskor meghaladja a 120 000 kilométert.

Service Európa Garancia díjai:

Kategóriák

Javításonként elszámolható 
max. nettó 600 000 Ft

Javításonkénti limit nélkül

12 hónap /
40 000 km

24 hónap /
80 000 km

12 hónap /
40 000 km

24 hónap /
80 000 km

 90 LE = 66 KW-ig 65 405 Ft 102 995 Ft 94 995 Ft 163 830 Ft

125 LE = 91 KW-ig 78 740 Ft 126 875 Ft 104 900 Ft 189 230 Ft

199 LE = 145 KW-ig 106 170 Ft 171 450 Ft 137 920 Ft 252 730 Ft

272 LE = 198 KW-ig 157 735 Ft 252 730 Ft 211 965 Ft 417 830 Ft

369 LE = 269 KW-ig 255 145 Ft 444 500 Ft 329 945 Ft 760 730 Ft

369 LE = 269 KW felett 368 175 Ft – 454 915 Ft* –
Az árak tartalmazzák az áfát.
* Javításonkénti limit nettó 2 000 000 Ft



Látogasson meg bennünket a Facebookon!
www.facebook.com/PappasAuto

További információkért keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken: 

Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

1133 Budapest
Kárpát u. 21.

Tel.: +36 1 451 3221
Fax: +36 1 451 2209
E-mail:  
szerviz.krp@pappas.hu

1117 Budapest
Hunyadi János út 6.

Tel.: +36 1 463 7532
Fax: +36 1 463 7485
E-mail:  
szerviz.abf@pappas.hu

8000 Székesfehérvár
Seregélyesi út 131.

Tel.: +36 22 889 190
Fax: +36 22 889 189
E-mail:  
szerviz.szfv@pappas.hu

6725 Szeged
Vásárhelyi Pál u. 15.

Tel.: +36 62 553 987
Fax: +36 62 553 991
E-mail:  
szerviz.szg@pappas.hu

4002 Debrecen
Mikepércsi út 73/B

Tel.: +36 52 525 360
Fax: +36 52 525 363
E-mail:  
szerviz.dbc@pappas.hu

7630 Pécs
Koksz u. 125.

Tel.: +36 72 539 543
Fax: +36 72 539 540
E-mail:  
szerviz.pcs@pappas.hu

www.pappas.hu • info@pappas.hu

Cikkszám: HW9 MAR EUGAR18


