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Jobb kezdést nem is kívánhatnánk az új évhez. Éves sajtótájékoztatónkon a Pappas
Auto Magyarország Kft. valamennyi gazdasági területének rendkívül pozitív fejlődéséről számolhattunk be.
Összességében vállalatunk több mint 38 százalékos árbevétel-növekedést könyvelhetett el 2016-hoz viszonyítva. Az értékesített járművek száma a 2017-es évben 7747,
mely 26,5 százalékkal magasabb az előző év forgalmánál. A legnagyobb, 47,7 százalékos forgalmi növekedést a haszongépjármű-üzletág könyvelhette el. A szervizelt
gépkocsik száma pedig 9,9 százalékkal nőtt 2017-ben, összesen 67 350 jármű kereste
fel a vállalat márkaszervizeit.
Természetesen nagyon büszkék vagyunk az eredményeinkre. Az ügyvezetőség és
munkatársaink nevében mégis Önöknek tartozunk köszönettel, kedves Ügyfeleink és
Partnereink! Ez ugyanis közös sikerünk, az Önök Pappas Auto iránti lojalitása nélkül
mindez nem jöhetett volna létre. Szívből köszönjük! Számunkra az az igazi motiváció, hogy a jövőben is minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében, hogy az
Önök vágyai termékeink és szolgáltatásaink iránt valóra válhassanak.
A 2017-es év kétségkívül legnagyobb beruházásai a Hunyadi János úti AMG Performance Centerünk, valamint az új Pappas Outlet prémium minőségű használt járművek
számára Budapesten, a Budaörsi úton. A 2018-as évre is grandiózus terveink vannak,
melyek közül több már az első negyedévben megvalósult: ügyfeleink már birtokba
vették az új VIP Lounge-ot a Hunyadi János úton, a Kárpát utcában pedig S-osztály
Lounge biztosítja az exkluzív tárgyalási helyszínt, Szegeden új Kia szalonban várjuk
a márka kedvelőit. Az idei év a szervizüzletág éve a Pappas Auto-nál. Ennek első
és ékes bizonyítéka, hogy Albertfalván a XXI. század igényeinek megfelelő modern
környezetben született újjá munkafelvételi területünk és ügyfélvárónk. Célunk, hogy
Önök otthon érezzék magukat nálunk.
Önök azonban kétségkívül leginkább 2018 legfrissebb modellújdonságaira kíváncsiak.
Igazi tűzijátékot ígérhetünk! Köszöntsék velünk a Mercedes-Benz, AMG, smart, Alfa
Romeo, Jeep, Kia, Fiat és Fiat Professional újdonságait! Közülük jó párat bemutatunk
Önöknek magazinunk hasábjain is, illetve legújabb termékeinkről és szervizakcióinkról
havonta megjelenő hírlevelünkből is tájékozódhatnak.
Kiadványunk olvasásához jó szórakozást kívánunk! Reméljük, hogy hamarosan személyesen is köszönthetjük Önöket a Pappas Auto szalonjaiban!
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ÚJDONSÁGOK A PAPPAS AUTO-NÁL

Újdonságok

ÚJ VIP TÁRGYALÓINK

A PAPPAS AUTO-NÁL

VIP Lounge Albertfalván, S-osztály Lounge a
Kárpát utcában. A Mercedes-Benz szalonokban
kialakított VIP tárgyalótermek magán- és céges
vásárlások, flottatárgyalások méltó helyszínei. Az
exkluzív helyszíneken különleges modellek között
születhet meg a döntés álmai gépkocsijáról.

MERCEDES-BENZ POP-UP STORE
A MOM PARKBAN
Megnyílt a MOM Parkban az ország első Mercedes-Benz
Pop-Up Store-ja, amely a hagyományos autószalonok kiegészítéseként működik. A Pappas Auto révén létrejött egyedülálló
márkainstalláció keretei között a márka szakértői termék- és
szolgáltatás-tanácsadással, szervizidőpont-egyeztetéssel
és tesztvezetési regisztrációval várnak minden érdeklődőt a
MOM Park második emeletén. Vendégeink a Mercedes-Benz
Boutique kínálatából is válogathatnak.

VIP Lounge Albertfalván

www.pappas.hu/popupstore

AMG PERFORMANCE CENTER

ÚJ MUNKAFELVÉTEL
S-osztály Lounge a Kárpát utcában

Szerettük volna, ha ügyfeleink a szervizelt autóra történő
várakozást egy modern, kellemes környezetben tennék meg.
Ennek okául szervizpontjaink munkafelvétel-területei folyamatosan megújulnak. 2018 februárjában készült el Hunyadi János úti
személyautó-szervizünk átalakítása.
Az ügyfélváró és a szerviztanácsadók munkaállomásai modernebbek, átláthatóbbak, esztétikusabbak lettek.

A Hunyadi János úti AMG Performance Centerben exkluzív
környezet és maximálisan egyénre szabott ügyfélkiszolgálás
várja az érdeklődőket. A látogatók előzetes egyeztetés után
különleges AMG modelleket is kipróbálhatnak és tesztelhetnek. Az igazi álomautóknak köszönhetően garantáltan bárkit
magával ragad az AMG világa és az adrenalin.

PAPPAS OUTLET
Megnyílt a Budaörsi úton prémium minőségű használt járműveket értékesítő telephelyünk. Széles márkakínálattal, vonzó
finanszírozási lehetőségekkel, több mint 40, fiatal, Magyarországon vezetett szervizkönyves gépjárművel várjuk vásárlóinkat. A Pappas Outlet mindazok számára ideális választás, akik
a minőséget és a megbízhatóságot tartják szem előtt akkor is,
ha nem új, hanem használt autóról van szó.

ÚJ KIA SZALON NYÍLT SZEGEDEN

www.pappas.hu/shop

MERCEDES-BENZ BOUTIQUE
A HUNYADI JÁNOS ÚT 6. SZÁM ALATT
Exkluzív karórától a kényelmes ruházaton és a klasszikus
szabadidős árucikkeken át egészen az elegáns írószerekig terjed a Mercedes-Benz Boutique termékpalettája.
Külön előny, hogy a nemrég nyílt Hunyadi János úti üzlet
készlete mostantól lényegesen szélesebb. A Pappas Auto
Mercedes-Benz Boutique-ja stílusos és trendi kiegészítőkkel várja vásárlóit.
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www.pappas.hu/outlet

Szegeden megújult Kia szalonunk. Az új, nagyobb, különálló
bemutatóteremben az eddig megszokott minőségben és
szolgáltatásokkal várjuk ügyfeleinket, akik a Kia teljes palettáját megtekinthetik. Szakértő kollégáink készséggel állnak
rendelkezésükre.

SZÉKESFEHÉRVÁR MERCEDES-BENZ ÉS IVECO
TEHERGÉPJÁRMŰ SZERVIZ
2018 áprilisában székesfehérvári telephelyünk Mercedes-Benz és IVECO
haszongépjármű-márkaszervizzel bővült. Új, minden igényt kielégítő
426 m2-es, csúcstechnológiás műszerekkel felszerelt műhellyel szolgáljuk
ki a javításra szoruló tehergépjárművek tulajdonosait. Szolgáltatási palettánk átfogja a haszongépjárművek teljes ellátását.
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AZ ÚJ MERCEDES-BENZ A-OSZTÁLY

Minden
adott

MERCEDES-BENZ

győzelméhez
AZ A-OSZTÁLY EDDIGI 21 ÉVE SORÁN NEM VOLT MEGÁLLÁS A FEJLŐDÉSBEN.
A LEGÚJABB GENERÁCIÓ A FORMATERV, A TECHNOLÓGIA, ÉS MINDENEKELŐTT A DIGITALIZÁCIÓ TEKINTETÉBEN RÖGTÖN AZ ÉLRE UGROTT.

M
A multimédiás rendszer és a digitális műszercsoport
eddig soha nem látott mértékben személyre szabható.

A Mercedes-Benz A-osztály új
orrkiképzése a mélyre húzott
motorháztetővel és az éles
fényszórókkal a márka kompakt
sorozatának dinamikus karakterét hivatott kihangsúlyozni.

iközben a Mercedes-Benz A-osztály első két generációját
tudatosan városi autónak tervezték, a harmadik széria filo
zófiája jelentősen átalakult, megjelenése élesebbé, dinamikusabbá, fiatalosabbá vált – a modell olyan irányba indult el, amit
az A-osztály frissen bemutatott negyedik generációjánál vittek
tökélyre a tervezők. Az újdonság utastere legalább annyira
forradalmi, mint külső megjelenése: számos modern, a luxus

kategóriát idéző, és ennek megfelelően csúcstechnológiájú
megoldásával a modell rögtön a prémium kompakt szegmens
élére ugrott.
Az egymás mellett elhelyezett, ezáltal egyedülálló szélesvásznú
hatást keltő két 10,25 colos kijelző, ami a Mercedes-Benz csúcsmodelljeiből lehet ismerős, azonnal megragadja a tekintetet.
A gyönyörű megjelenítésű rendszert ráadásul az új A-osztályban továbbfejlesztették a tervezők, így eddig soha nem látott
mértékben személyre szabható. Az immár 64 különböző színben beállítható hangulatvilágítás szintén a tökéletes atmoszférát
hivatott megteremteni, akárcsak az első ülések masszázsfunkciója. Az A-osztály negyedik generációja az első MercedesBenz modell, amelyben a vadonatúj MBUX – Mercedes-Benz
User Experience, vagyis Mercedes-Benz felhasználói élmény
– multimédiás rendszer megjelent. A beszédvezérléssel is irányítható MBUX mesterséges intelligenciájának köszönhetően
tanulékony. A hangvezérlés a „Hey Mercedes” parancsszóval
aktiválható.
Az új Mercedes-Benz A-osztály nem csupán a multimédia és
a komfort terén lépett nagyot előre. Utastere több helyet kínál,
csomagtartója 370 literre bővült. Az új A-osztály meghajtásáról
négyhengeres turbófeltöltésű erőforrások gondoskodnak, amelyek a legfrissebb technológiai megoldásoknak köszönhetően
hatékonyabbá váltak. A 7G-DCT duplakuplungos automata váltóval kombinálva az A 200 modell például hengerlekapcsolással is igyekszik minimalizálni a fogyasztást, miközben a motor
163 lóerejének és az A-osztály alacsony tömegének köszönhetően a vezetési élmény maximális.

Finanszírozási ajánlat

Induló ár: 9 295 360 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

Mercedes-Benz
A-osztály

107 015 Ft
Havi törlesztőrészlet*

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/a-osztaly
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CLS 53

4 AJTÓS MERCEDES-AMG GT

MERCEDES-AMG CLS 53 4MATIC+

A SZMOKINGBA
ÖLTÖZTETETT ERŐ
A VADONATÚJ 4 AJTÓS MERCEDESAMG GT COUPÉ ÚJRADEFINIÁLJA A
GRAN TURISMO KATEGÓRIÁT, ÉS ÚJ
MÉRCÉT ÁLLÍT FEL.

Egy valódi szupersportautó, amely különleges értékkel
büszkélkedhet: öt személy számára biztosít helyet.

MERCEDES-AMG

A

lenyűgöző AMG GT modellcsalád egy igazán különleges taggal bővült. Elsősorban nem is a fantasztikus teljesítményadatokra gondolunk – márpedig a 639 lóerős V8-as BiTurbo erőforrás
például fantasztikus 3,2 másodperces 0–100 km/h-s sprintidőt biztosít –, hanem az új felépítésre, ami eddig nem látott szintre emeli
az AMG GT Coupé kényelmét. A friss koncepciót követő kialakítás
újradefiniálja a csúcsteljesítményű luxust. Az elegáns beltér akár
öt felnőtt számára is kényelmes elhelyezkedést biztosít, miközben
az AMG GT egy kompromisszumok nélküli sportoló, amely még
annál is többre képes, mint amit kinéznénk belőle.
A formaterv tekintetében a négyajtós Mercedes-AMG GT kívülbelül bravúrosan ötvözi az időtlen eleganciát és az agresszivitást. A számos finom részlettel tökéletessé tett dizájn amellett,
hogy összetéveszthetetlen, minden szögből magára vonzza a
tekinteteket. Mindehhez a legújabb, csúcsszínvonalú technika társul a legjobb asszisztens és multimédiás rendszerekkel
egyetemben, így a legújabb AMG GT egy igazi álomautó.
RÖVIDEN
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+
639 lóerős (470 kW) csúcsteljesítmény
900 Nm maximális forgatónyomaték
315 km/h-s végsebesség
3,2 másodperc 0–100 km/h között

Lenyűgöző teljesítmény, sportos design
és kiemelkedő hatékonyság – a MercedesAMG CLS 53 4MATIC+ új fejlesztésű,
435 lóerős, 3 literes, hathengeres motorja elektromos feltöltőt is tartalmaz, ami
egyúttal a márka első lépéseit is jelenti
a hibrid jövő felé. A lehengerlő vezetési
élmény a kivételes gyorsulási dinamika, a
biztonság, a kényelem és az ergonómia
jegyében az AMG egyedi stíluselemeit
felvonultató külsővel és exkluzív belső
kialakítással párosul.

GLC 63S

MERCEDES-AMG GLC 63S
Dinamikus külsejével a Mercedes-AMG GLC 63S már az első
pillanatban magával ragad, nyolchengeres motorjával és 510
lóerős teljesítményével pedig mindenkit maga mögé utasít a
kategóriájában. A tökéletes erőátvitelről 9 fokozatú automata
sebességváltó, a városi terepjárók praktikus előnyeiről nagyvonalú térkínálat gondoskodik.

GLC 63S Coupé
MERCEDES-AMG G63
Elképesztő, lélegzetelállító, egyedülálló: a G-osztály legerősebb terepjárója a széria hagyományaihoz hűen páratlan teljesítménnyel kápráztat el. Az 585 lóerős, 4 literes, nyolchengeres
benzinmotornak és a 850 Nm-es csúcsnyomatéknak köszönhetően a markáns megjelenésű Mercedes-AMG G63 álló helyzetből 4,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h sebességre.

MERCEDES-AMG GLC 63S
COUPÉ
AMG-Panamericana hűtőrács, 21 hüvelykes
kerekek, AMG Performance kipufogórendszer – már az extrovertált külső megjelenése
is egyértelművé teszi, hogy a Mercedes-AMG
GLC 63S Coupé temperamentumos vezetési
élményt kínál. Az 510 lóerős, 4 literes, V8
motor versenyautókra jellemző gyorsulással
és erőteljes hanggal csábítja a sebesség rajongóit.
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G 63
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MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ

E-osztály Coupé
Dinamizmus és elegancia
a gyönyörű tetővonal és a
hiányzó B-oszlop révén.

VÁLTSA VALÓRA

álmait

A SPORTOS ÉLETÉRZÉS A MERCEDES-BENZ
PALETTÁJÁN NEM LUXUSKÉRDÉS: COUPÉ,
CABRIO ÉS ROADSTER MODELLEKET MINDEN
KATEGÓRIÁBAN TALÁLUNK.

Az új S-osztály Coupé
Végtelen elegancia. Olyan innovatív megoldások jellemzik, mint például az OLED-technikájú hátsó lámpák.

A

frissítés szele az S-osztály háza táján a Coupé és a Cabrio
kiviteleket is elérte. Az új kétajtós S-modellek amellett,
hogy egyedülálló luxust, stílust és presztízst szavatolnak, vezetési élményben is párjukat ritkítják, az új wellnessprogramok
pedig eddig nem látott szintre emelik a kényelmet. A Cabrio
esetében a klasszikus elegancia jegyében egy vászontető mellett döntöttek a tervezők, azonban a minden porcikáját
tekintve csúcstechnikájú kupola semmilyen téren nem ismer
kompromisszumot. A szélvédőkeretbe integrált szélterelő és az
Airscarf nyakfűtés arról gondoskodik, hogy minél hosszabban
lehessen kiélvezni a kabriószezont. A frissítés során a motorpaletta is átalakult, az 500-as típusból 560-as lett. A V8-as BiTurbo
motor immár 469 lóerő leadására képes, ami 4,6 másodperces
0–100 km/h-s gyorsulást tesz lehetővé, a hengerlekapcsolásnak is köszönhetően mindössze 8-8,3 l/100 km-es átlagfogyasztás mellett. Akinek ennyi nem lenne elég, az S 63 AMG
modellben találhatja meg számítását: a 612 lóerős V8-as motor 3,5 másodperces gyorsulást biztosít. És van még feljebb, az
S 65 AMG V12-es erőműve ugyanis 630 lóerőt bocsát a vezető
rendelkezésére.
A száguldás és a nyitott tetős autózás szerelmeseinek az AMG
GT Roadster lehet az álomautójuk. A hosszan előrenyúló motorháztető alatt egy 557 lóerő és 680 Nm leadására képes 4 literes, V8-as BiTurbo sportmotor lapul. A végsebesség 316 km/h.
Maradtak még kérdések?
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E-osztály Cabrio
A sportosság, a kényelem
és a nyitott autózás élvezetének páratlan elegye.

Az E-osztály Coupé és Cabrio modelljei a finomabb suhanást
preferálják. Az elődökkel összehasonlítva karosszériájuk jelentősen nagyobb, technikájuk modernebb, stílusuk még kifinomultabb lett, luxushangulatú belterük pedig minden irányban sokkal
több helyet és maximális komfortot nyújt. Az új kétajtós E-modellek mindenből a legjobbat kínálják.
A C-osztály Cabrio változatának nincs közvetlen elődje, vagyis
új típusként debütált a Mercedes-Benz palettáján, a nyitható tetejű E-osztálynál kompaktabb alternatívát biztosítva. Az autó alig
20 másodperc alatt képes készen állni a nyárra, a vászontető
lenyitása ugyanis ennyi időt vesz igénybe. Egy fejlett szélterelő
gondoskodik arról, hogy az aprólékosan megmunkált és akár
négy személy számára is kényelmes utastér nyitott tetővel se
legyen kellemetlenül szeles. A teljesítményspektrum igencsak
széles, 156-tól egészen 510 lóerőig (AMG) terjed.

S-osztály Cabrio
Felülmúlhatatlan luxus a
szabad ég alatt, példamutató
hajtásláncokkal. A belső
térben minőségi anyagokat,
tökéletes kidolgozást és
csúcstechnikát találunk.

A Mercedes-Benz palettájának legkompaktabb sportautója az
SLC, vagyis az immár több mint 20 éve debütált SLK utódja.
A kiváló vezethetőséggel megáldott dinamikus roadster hű maradt az elődmodell receptjéhez: összecsukható fém keménytető, kompakt méretek és erőteljes motorok, csodálatos és kiváló
minőségű kialakítással.
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AZ ÚJ MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY

AZ ÚJ MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY

9

TÉNY AZ ÚJ G-OSZTÁLY
KAPCSÁN

121 mm-rel

Az új
TEREPCSILLAG

lett szélesebb az új G-osztály,
hossza pedig 53 mm-t gyarapodott, ami a helykínálatot növelte.

100%

Schöckl-biztos.
A Graz házi hegyeként emlegetett Schöckl lejtőin az autónak a legextrémebb teszteket
is abszolválnia kellett.

A tradícióknak megfelelően
az új G-osztály is létraalvázra épül, ami feszesen
össze lett csavarozva a
karosszériával. A torziós
szilárdság 55 százalékkal
jobb lett.

36 468 000 Ft-tól
Forradalom az utastérben:
az új G-osztály modernitását két
12,3 colos képernyő fokozza.

A

Mercedes-Benz modelljei közül a G-osztály szolgált a leghosszabb ideig: közel 40 éves pályafutása alatt az ikonikus terepjáró megjelenését és értékeit tekintve alig változott,
persze technikailag folyamatosan frissült. És az évtizedek során
egyedülálló presztízsre tett szert: a rajongók nem csupán egy
akadályt szinte nem ismerő terepjáróként, hanem luxusautóként
is emlegetik. Az értékrend, ami a siker kulcsa, természetesen
a legújabb generációnál is megmaradt.
A G-osztály megjelenése a megszokott, emléket állítva a legendás elődnek, továbbá megfelelve a rajongók elvárásainak. Természetesen a klasszikus ismertetőjegyek is megmaradtak, mint
például a motorháztetőn trónoló karakteres irányjelzők vagy a
csomagtérajtóra elhelyezett pótkerék. A G-osztály azonban jelentősen megnőtt: hosszabb, szélesebb és könnyebb lett, a nagyobb hasmagasság pedig jobb terepképességeket szavatol.
Az enteriőr teljesen átalakult: a luxushangulatú beltérben mindenhol finom anyagokat találunk, a szélesvásznú hatást keltő
két 12,3 colos képernyő pedig a jövőt idézi. Az új G 500, amelynek 4 literes, V8-as motorja 422 lóerőt teljesít, júniusban érkezik
meg a magyarországi Mercedes-Benz márkakereskedésekbe.

A G-osztály külső formavilága hű maradt önmagához, a belső tér azonban
alaposan átalakult.
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www.pappas.hu/g-osztaly

indul az új G 500 kínálata, és a G 63 AMG is elérhető.

Új

Ütközéskor a karakteres első
irányjelzők elsüllyednek a
sárvédő ívekbe.

3x
A G-osztályban nem
csupán az első és a hátsó
tengely differenciálműve,
de a központi differenciálmű is zárható.

150 kg-mal

lett könnyebb az új generáció a nagy szilárdságú
acélok és az alumínium széles körű használatának köszönhetően.

-1,2 l

Az új G 500 fogyasztása 1,2 l/100 km-rel alacsonyabb. A jobb aerodinamikának, az alacsonyabb
tömegnek és az új váltóműnek köszönhetően a
terepjáró átlagfogyasztása 11,1 l/100 km.

LE
422

leadására képes az impozáns
4 literes V8-as BiTurbo erőforrás.
A 9G-Tronic automata váltó is
vadonatúj.
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AZ ÚJ MERCEDES-BENZ CLS

COOL,
LUXUSAUTÓS,
SPORTOS:

SMART EQ

CLS

Az új EQ-modellek 2018 nyarán érkeznek meg a kereskedésekbe.

Cápaorr és erőteljes farrész: az új
CLS elődjénél jóval dinamikusabb
formatervet kapott, az E- és S-osztálytól
örökölt technikai megoldások pedig a
kategóriák legjobb elegyét biztosítják.

A

Mercedes-Benz CLS 2004-ben megteremtette az azóta óriási népszerűségnek
örvendő négyajtós kupék kategóriáját. A CLS sikere töretlen, hiszen a modell páratlan formában egyesíti a sportosságot és az eleganciát. Az újdonság egyedi rajzolatú
lemezei alatt az aktuális E-osztály technológiája lapul, míg a hajtásláncok egyenesen az
S-osztálytól érkeznek, a CLS legújabb, immár harmadik generációja így sportosabb mint
valaha. A formaterv rendkívül meghatározó: az éles első fényszórók és a szélesre húzott
meredek hűtőrács egy cápa orrát juttatja eszünkbe, egyszerre agresszív és elegáns hatást keltve. A motorpaletta 245-től egészen 435 lóerőig terjed, eleinte két dízelmotorral
és egy benzines erőforrással indul a kínálat. A kupélimuzin utastere minden porcikájából
luxushangulatot áraszt, a digitális műszercsoport, a turbinaoptikájú szellőzőrostélyok és
a további finom részletek a csillagos modellek aktuális belső formajegyeit idézik. Szintén
fontos újítás, hogy a hátsó üléspad első ízben háromszemélyes.

A SMART 20 ÉVVEL EZELŐTT
ÚJRADEFINIÁLTA A VÁROSI
AUTÓ FOGALMÁT. EZÚTTAL
UGYANEBBEN A SZEGMENSBEN
AZ ELEKTROMOSSÁGÉ A JÖVŐ.

A légrugóval (Air Body Control) vagy a Dynamic Body Control rendszerrel
is ellátott futómű három beállítást (Comfort, Sport és Sport+) biztosít, ezáltal
a CLS nemcsak sportosan néz ki, de úgy is viselkedik.

Finanszírozási ajánlat
Mercedes-Benz
CLS

246 590 Ft
Havi törlesztőrészlet*

AUTÓJA
N

yugodtan kijelenthetjük, hogy a smart 20 éve megalkotta
a városi szuperminik kategóriáját: az első generáció újradefiniálta a városi autók fogalmát. És a smart az új EQ modellsorozattal ismét egy új szegmens előfutáraként készül a városi
automobilizmust megreformálni.
A smart teljes palettájához elérhetővé tette az elektromos meghajtást, ami egyben azt is jelenti, hogy a világ egyetlen autógyártójaként minden modellje elérhető hagyományos és elektromos
hajtáslánccal is. És ez egyben azt is jelenti, hogy megszülettek a
tökéletes urbánus környezetbe tervezett járművek. A 3 méternél
is rövidebb karosszériának köszönhetően (még a smart forfour
hossza sem éri el a 3,6 métert) a legszűkebb helyeket is kihasználhatjuk, legyen szó akár mozgásban lévő közlekedésről, vagy akár
olyan kis parkolóhelyekről, amelyek mások számára használhatatlanok. A tiszta és dinamikus EQ elektromos hajtásláncnak – ami
a smart fortwo, a smart fortwo cabrio és a smart forfour típushoz,
vagyis a teljes modellpalettához elérhető –, valamint a 160 km-es
hatótávolságnak köszönhetően városon belül nincs olyan feladat,
ami gondot jelenthetne. A piaci bevezetés idén nyáron várható.

Finanszírozási ajánlat

Induló ár: 21 419 390 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

Induló ár: 6 907 000 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

smart EQ

79 515 Ft

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

Havi törlesztőrészlet*

www.pappas.hu/cls
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A JÖVŐ VÁROSI

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/smarteq
A 160 kilométeres hatótávolság kellemes tartalékokat biztosít,
az okostelefonos integráció pedig magától értetődik.
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MERCEDES-BENZ
Tökéletesség. Szenvedély. Teljesítmény.
Ezek az értékek nemcsak vállalatunk
számára alapvetőek, hanem márkanagyköveteink számára is. Kulcsár
Edina a szépségápolás és divat megtestesítője, Rubint Réka a sport és az
egészségtudatos életmód képviselője,
Kiss Norbertet pedig a maximális dinamizmus és a sportosság jellemzi.
Mindhárman 2017 óta a Pappas Auto
márkanagykövetei. Amellett, hogy
felkértük őket, hogy teszteljék a
Mercedes-Benz legújabb modelljeit és
osszák meg velünk, illetve követőikkel
a tapasztalataikat, vállalatunk rendezvényein és jótékonysági eseményein
is aktívan részt vesznek, képviselve
a Pappas Auto-t.

országban megteszek 1500-2000 kilométert is, az útviszonyok
nagyon változóak. De nem csak nekem fontos, hogy biztonsággal közlekedhessek, hiszen – nem utolsósorban – három
gyermek édesanyja vagyok. A nagy csomagtér is pozitívum
számomra, ami belföldi és külföldi utazások alkalmával is jól beválik. Kedvenc funkcióm ebben a járműben az ülésfűtés. Mikor
hétvégén két fellépés között vezetek, a masszőröm azt javasolta, hogy mindig kapcsoljam be az ülésfűtést, ami melegen tartja
az izmaimat, megelőzve a savasodást. Mivel rendszerint 15-20
csomag van a kezemben, élvezem, hogy távirányítóval nyithatom a csomagtartót.

A PAPPAS AUTO MÁRKANAGYKÖVETEI

KULCSÁR
EDINA
Mercedes-Benz márkanagykövetként melyik volt számodra
az elmúlt év legfontosabb eseménye?
Nekem a legfontosabb, legnagyobb élményt az jelentette, hogy
részt vehettem a cég évzáró eseményén. A Pappas Auto munkatársaival és másik két márkanagykövetével együtt jelen lehettem ezen a rendezvényen, és érezhettük, hogy talán részesei
lehettünk valamennyire a cég eredményes évének.
Milyen jótékonysági eseményen vettél részt a Pappas Auto-val
közösen, és hogyan értékelnéd ezt?
Több jótékonysági eseményen is részt vettem a céggel közösen, a szívemhez mégis az állt a legközelebb, amit magam
találtam ki. A Pappas Auto dolgozóival közösen állateledelt
gyűjtöttünk az Élethang Alapítványnak, amit közösen vittünk el
a rászoruló állatoknak.
Milyen élmények kötődnek az általad használt Mercedes-Benz
modellhez? Mely funkcióit emelnéd ki az autónak?
Jelenleg egy Mercedes-Benz CLA-t vezethetek. Az autóban a legjobban az tetszik, hogy nagyon sportos, kiváló a teljesítménye, választhatok a különböző vezetési stílusok között: a gazdaságos mód
mellett sportosra is válthatok. A másik kedvencem a napfénytető,
már hullócsillagot is láttam ezen keresztül, így több romantikus pillanatot is köszönhetek ennek az autónak.
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Milyen szakmai terveid vannak az idei évre?
Az idei év legfontosabb eseménye nem feltétlenül a szakmáról
szól, hiszen babát várok, de a szakmám az életem és az életem
a szakmám, ez a két oldal összemosódik. A párommal vezetünk
egy új műsort, melynek címe: Szépítők. Nagyon örülök, hogy
a vőlegényemben is meglátták a tehetséget, hiszen ennek
köszönhetően egy olyan műsorban dolgozhatunk együtt, amit
szeretünk. Emellett három vállalkozást is szeretnénk idén elindítani, és életem fontos, megtisztelő része, hogy a szinkron is
felfedezett magának.

RUBINT
RÉKA
Mercedes-Benz márkanagykövetként melyik volt számodra
az elmúlt év legfontosabb eseménye?
A Mercedes-Benz márkanagyköveteként megdobogtatta a szívemet, amikor a Pappas Auto a 2017-es év adventi időszakában
jótékonysági játékgyűjtést szervezett a Gézengúz Alapítvány
javára. Magam is gyógypedagógus vagyok, a gyerekek megsegítése, felkarolása szívügyem volt mindig, és az is marad.
Milyen élmények kötődnek az általad használt Mercedes-Benz
modellhez? Mely funkcióit emelnéd ki az autónak?
A Pappas Auto jóvoltából egy GLE Coupét használhatok. Ezt
a terepjárót azért is kedvelem különösen, mert rendkívül stabil autó, rengeteget járok vele. A munkám miatt hétvégente az

Milyen szakmai terveid vannak az idei évre?
Az elkövetkezendő 10 évre is elég, amit erre az esztendőre kitűztem. Egy új mozgásanyagot állítok össze, a 14 éves gyönyörű
kislányommal fogjuk együtt forgatni. Ez egy egyedülálló, sajátos
tornaedzésprogram, amiről egyelőre nem árulhatok el többet,
csak annyit, hogy fő támogatója a Mercedes-Benz. A következő nagy tervem, hogy a Maldív-szigeteken megtöltök egy teljes
szigetet táborozókkal, letűzzük a magyar zászlót. Zanzibárra 117
edzeni vágyót vittem el, és a nyár során Ciprusra 250 embert
szeretnék elvinni táborozni. Ezek nagyon jó hangulatú, intenzív egyhetes, 10 napos események, persze nemcsak külföldön,
hanem belföldön is. A Pappas Auto mindig profi csapattal és
gyönyörű autókkal kapcsolódik ezekhez az eseményekhez, lehetővé téve, hogy az exkluzív táborokban a vendégek kipróbálhassák a szebbnél szebb autókat.

KISS
NORBERT
Mercedes-Benz márkanagykövetként melyik volt számodra
az elmúlt év legfontosabb eseménye?
Talán a legérdekesebb a kiskunlacházi reptéren tartott AMG
élménynap volt, amikor nagy sebességű szlalom közben, 200220 km/h-val, és egyenes teszten 300 km/h közelében tudtam
élményautóztatni egy csodás Mercedes-AMG GT C-vel. Ez nagyszerű élmény volt, ami után nem sokkal később márkanagykövetként átvehettem a Pappas Auto-tól egy Mercedes-AMG CLA
45 autócsodát. Ez egy rendkívül különleges autó, örülök, hogy
ezzel a típussal képviselhetem a márkát.
Milyen élmények kötődnek az általad használt Mercedes-Benz
modellhez? Mely funkcióit emelnéd ki az autónak?
Az általam használt Mercedes-AMG CLA 45 azért is különleges, mert kézzel készül. Ráadásul az „egy motor, egy ember”
elv alapján egyetlen szakember szereli össze, a motoron
megtalálható a neve egy plaketten. Azon a motoron, amely
a világ legerősebb szériaszerű kétliteres szerelvénye, 381
lóerős, a legújabb verzió, amely messze maga mögött hagyja a konkurenciát. Mindez egy olyan gépkocsiban, amit itt
gyártanak hazánkban, kizárólag Kecskeméten. Kedvencem
a hangja, amely követi a sebesség változásait. Amit imádok,
hogy rajtautomatikával rendelkezik. Érzem, ahogy „pillangók
repkednek a gyomromban”, mikor az autó 4,1 másodperc alatt
gyorsul 0-ról 100 km/h sebességre.
Milyen jótékonysági eseményen vettél részt a Pappas Auto-val
közösen, és hogyan értékelnéd ezt?
2017-ben az egyik legemlékezetesebb volt számomra, amikor
december elején lecseréltük a Gézengúz Alapítvány megújult
Óbudai Intézetének játékparkját a Pappas Auto munkatársai,
ügyfelei és Rubint Réka támogatásával. Pais József ügyvezető
igazgatóval közösen részt vehettünk az oda járó gyerekekkel
egy foglalkozáson. Ilyen örömben még nem volt részem, jó
volt látni, ahogy a komoly támogatás eredményeként összegyűlt rengeteg ajándéknak örültek a gyerekek. Ez egy szuper
nap volt!
Milyen szakmai terveid vannak az idei évre?
2018 számomra rendkívüli esztendő! Immár harmadik évemet
kezdtem, mint Mercedes-Benz kamionversenyző, és reális
esélyünk van a bajnoki címért harcolni. Mindent meg fogok
tenni, hogy futamgyőzelmeket érjek el, harcolok a jó eredményért. Ebben az évadban nyolc versenyhétvége zajlik, minden
hétvégén 4 versenyfutamon kell eredményesnek lennem.
Szeretnék a Mercedesszel is bajnok lenni, ha idén nem, akkor
jövőre!
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MERCEDES-BENZ X-OSZTÁLY

MERCEDES-BENZ

Kategóriájában

Megérkezett

KÉT VILÁG LEGJOBB KOMBINÁCIÓJA
EGYETLEN CSILLAGBAN
AZ X-OSZTÁLLYAL A MERCEDES-BENZ EGY
DIVATOS PICKUP MODELLEL BŐVÍTETTE KI
PALETTÁJÁT, BETÖLTVE AZ SUV TÍPUSOK
ÉS AZ ÁRUSZÁLLÍTÓK KÖZÖTTI ŰRT.

AZ X-OSZTÁLY

A

Mercedes-Benz X-osztály bemutatását óriási várakozás
előzte meg, a modellel egy teljesen új szegmensbe, a
pickupok piacára lépett be a márka. A tervezők egy olyan többcélú járművet álmodtak meg, ami ötvözi a pickup kategóriára
jellemző terepképességeket, robusztusságot és praktikumot
a Mercedes-Benz modelljeinek látványos formatervezésével,
menetdinamikájával, kényelmével, biztonságával és személyre
szabhatóságával.
Az első X-osztályok már tavaly megérkeztek a 4 hengeres induló motorokkal: az X 220 d 163 lóerőt és 403 Nm-t, míg az
X 250 d 190 lóerőt és 450 Nm-t kínál, és mindkét verzió elérhe-

Finanszírozási ajánlat

Induló ár: 11 417 300 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

Mercedes-Benz
X-osztály

131 440 Ft
Havi törlesztőrészlet*

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/x-osztaly
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tő mind hátsókerék-hajtással, mind pedig az intelligens 4MATIC
összkerékhajtással. A második félévtől egy V6-os csúcsmotorral bővül a prémium pick-up palettája.
Az X 350d 4MATIC motorházteteje alatt egy 3 literes, V6-os dízelmotor kapott helyett, aminek 258 lóerejét és 550 Nm csúcsnyomatékát a 7G-TRONIC Plus automata váltó továbbítja a négy
hajtott kerékhez, a 4MATIC összkerékhajtás az alapfelszereltség részét képezi. A V6-ossal a 0–100 km/h-s sprintidő mindössze 7,9 másodperc, az X 350d 4MATIC végsebessége pedig
eléri a 205 km/h-t. A vegyes fogyasztás 9 l/100 km, amihez 237
g/km-es szén-dioxid-kibocsátás tartozik.

A MERCEDES-BENZ SPRINTER
HARMADIK GENERÁCIÓJA A
LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK
IS MEGFELEL.
Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója februárban büszkén prezentálta a duisburgi világpremieren a Mercedes-Benz
Sprinter vadonatúj, harmadik generációját. A Sprinter nem csak
egy egyszerű haszongépjármű: szakmai berkeken belül 1995ös bemutatása óta etalonnak számít, és neve azóta is meghatározza a kategóriát.
A Sprinter a hatféle felépítménynek, a többféle hossznak, magasságnak, terhelhetőségnek, vezetőfülke-kialakításnak és a
háromféle hajtáskoncepciónak köszönhetően 1700 eltérő konfigurációban érhető el, a tervezők így minden elképzelhető feladat
megoldására felkészítették. Az egyik legfontosabb újdonság,
hogy a Sprinter a korábbi hátsó- és összkerékhajtású kivitelek
mellett immár elsőkerék-hajtással is elérhető. Ez esetben a raktér
jobban variálható, és a hasznos terhelhetőség is nagyobb 50 kilogrammal. Az új Sprinter legnagyobb megengedett össztömege a
változat függvényében akár 5,5 tonna is lehet.

névadó
A Sprinter belül megkapta a Mercedes-Benz legfrissebb MBUX
multimédiás rendszerét, és a legfontosabb újítások közé tartozik az átfogó internetes és mobiltelefonos kapcsolódás is.
A Mercedes PRO connect új kapcsolódási szolgáltatásai tökéletes alapot képeznek a különféle logisztikai és szállítási feladatok teljesítéséhez, legyen szó akár egy óriásflotta összetett
menedzsmentjéről vagy akár egy kisebb vállalkozás járműparkjának irányításáról.
Az új megoldások sorát gyarapítják az ergonomikus ülések
és a kulcs nélküli indítás, a modell asszisztens rendszerei között pedig többek között öntisztuló tolatókamerát, 360 fokos
parkolócsomagot, táblafelismerőt, vészfékrendszert, adaptív tempomatot és sávtartó rendszert is találunk. A vadonatúj
Sprinter júniusban érkezik meg a magyarországi márkakereskedésekbe.

A kiváló terepképességek érdekében a modell egy felezővel
is el van látva. A 22 cm-es hasmagassággal és kiváló terepszögekkel rendelkező pickup akár 45 fokos emelkedőkkel is megbirkózik, és egy legfeljebb 60 cm mély patak sem jelent számára akadályt. A többi X-osztályhoz hasonlóan a Mercedes-Benz X
350d 4MATIC is három felszereltségi szinttel elérhető: a klasszikus igénybevételre tervezett PURE alapkivitelek mellett a magasabb minőségi és kényelmi elvárásokat teljesítő PROGRESSIVE
és POWER változatok állnak rendelkezésre.
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HAJÓRA VÁLT ÁLOM

ÜGYFÉLRIPORT

A hajózás – akár egy szélsebes sportautó – egy különleges életforma jelképe:
a szertelen szabadság, a vizek szerelmeseinek szívdobogtató luxus élménye.

Prémium márkák
IGÉNYES VEVŐKNEK
A JET POWER HUNGARY KFT. ÉPÜLETE FESTŐI KÖRNYEZETBEN FEKSZIK. NEM VÉLETLENÜL BÜSZKE A CÉG EGYIK
VEZETŐJE, KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA, BÓDAY PÁL
ARRA, HOGY VEVŐIK RÖGTÖN KIPRÓBÁLHATJÁK A JÁRMŰVEKET, AMELYEKET FORGALMAZNAK.

A

kanadai Bombardier Recreational Products cég (BRP) hazai
importőreiként a Jet Power Hungary Kft. immár húsz éve
szabadidős termékeket árul. Az anyavállalat zászlóshajója a
hószán, ennek itthon azonban – érthető módon – viszonylag
szűk a piaca. Annál nagyobb az érdeklődés a jet-ski és a quad
járművek iránt, melyeket Dunaharasztiban a jet-ski tavon és környékén rögtön tesztelhetnek is a különleges sportok rajongói.
A quadok és a Sea-Doo, valamint a Can-Am jet-skik, továbbá az
Evinrude csónakmotorok mellett a cég választékában szerepel
még egy különleges, háromkerekű, kultikus motorkerékpár, a
Spider is, melyet egy szűk, de igényes szubkultúra használ –
tudtuk meg Bóday Páltól, aki rögtön párhuzamot von a Pappas
Auto Magyarország Kft. és a vállalkozás között: Mindketten egy
színvonalas, igényes közönséget szeretnének megcélozni. Persze a kommunikációs vezető azt is hozzáteszi, méretekben nem
lehet összehasonlítani a két céget, de a Power Hungary is a
vevők maximális kiszolgálására törekszik. Legalább olyan sokrétű szolgáltatásokat nyújtanak, mint egy autókereskedésben,
komoly logisztikai központként: alkatrészellátás, téli tárolás is
szerepel a kínálatban. Ahogy a Jet Power Hungary növekedett,
úgy bővült az autóflottája is. Tény, hogy amikor a jet-ski kategóriák iránt érdeklődtek a vevők, egyre többször hasonlították a
See-Doo márkát a Mercedeshez. Ami azt jelenti, hogy abszolút felső kategória, és bár nem éppen olcsó, a többletkiadást
megéri az igényes áru. Ezen túl konkrétabb kapcsolat is alakult
a Pappas Auto Magyarország Kft.-vel: a vállalkozás tulajdonosainak kedves barátja, a cég védence, Kiss Norbert kétszeres
Truck Európa-bajnok versenypilóta 2016 óta a Pappas Auto Magyarországgal kötött támogatói szerződést. Bóday Pál úgy fogalmaz, ez volt az „utolsó lökés” ahhoz, hogy a Pappas Auto-nál

keressenek egy új gépjárművet. Egy megöregedett, becsülettel
kiszolgált transzporter utódját akarták megtalálni. A cég ugyan
nem híve a cserének, azt vallja, inkább tartós minőséget kell
venni hosszú távra, és ők azt is árulnak. De szükség lett hát egy
nagyobb méretű transzporterre, és a Kiss Norbert révén kialakult személyes kapcsolatra építve felkeresték a Pappas Auto-t.
Nem lepődtek meg az úri környezeten, a végtelenül letisztult,
jó minőségű járművön sem, hiszen a Mercedes márkától nem
vártak mást. A rendkívül empatikus, udvarias kiszolgálás is –
bár jólesett – természetesnek tűnt. Hiszen speciális igényekkel
érkeztek ide a Jet Power Hungary Kft.-től: a vontatható tömeg
mennyisége is fontos volt számukra, a quadok, jet-skik speciális
rögzítése is lényeges. Egy nagyobb Mercedes-Benz Sprinter
mellett döntöttek, és csupán egyetlen dolog okozott számukra
megdöbbenést: a gépjármű ára. Bóday Pál úgy véli, azzal szembesültek, hogy abszolút vonzó áron jutottak hozzá egy prémium
kategóriás áruszállítóhoz.
A teherjármű rendkívül strapabíró – mesélte még a kommunikációs igazgató. A Jet Power Hungary alapítója, Gerencsér Csaba,
a magyar jet-ski sport ikonikus alakja, fiával, Olivérrel (aki 14 évesen Európa-bajnok) rendkívül sokfelé jár különböző versenyekre
ezzel a transzporterrel. Portugáliától Dél-Olaszországon át Ciprusig már több megmérettetésre vitték a jet-skiket, quadokat az
új Sprinterrel. A gépjármű elképesztő távolságokat tett már meg
gond és hiba nélkül. Ez persze arra inspirálja a vállalkozás vezetőit, hogy a jövőben is mindig a Pappas Auto-tól kérjenek ajánlatot, ha szükségük lenne egy új autóra. Ez egyben a cég számára
imidzsépítés, egy egységes flotta kialakításának a kezdete.

KATTINTSON
A 2.900 FT ÉRTÉKŰ,
LIMITÁLT
KIADVÁNYUNKÉRT
ÉS NYERJE MEG A DUNAI ÉLMÉNY
MOTORCSÓNAKÁZÁST!

www.wiking.hu/kiadvany
A HAJÓZÁS SZABADSÁGA
Akadémiai oktatásunk keretében, FIX és RUGALMAS időpontokban biztosítjuk
a motoros-, és vitorlás hajók használatához szükséges hajóvezetői engedélyek megszerzését
kényelmes környezetben, hazai vizeken.
www.wiking.hu - wiking@wiking.hu
VÁRJUK A FEDÉLZETEN!
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ALFA ROMEO A PAPPAS AUTO-NÁL

ALFA ROMEO A PAPPAS AUTO-NÁL

Szupersportautó

T

avaly a vadonatúj Stelvio bemutatásakor új vizekre evezett
az Alfa Romeo: a márka első SUV modellje egy új korszakot nyitott. A „Cuore Sportivo”, vagyis a sportos szív megléte,
ami az autózás élvezetére csábít, magától értetődő, a Stelvio
Quadrifoglio csúcsmodell pedig egy SUV-bőrbe bújtatott
négykerék-hajtású szupersportautó.
A maszkulin motorháztető alatt egy két turbófeltöltő által lélegeztetett 2,9 literes, V6-os, 510 lóerős szív dobog – ugyanaz, ami a Giulia Quadrifoglio meghajtásáról is gondoskodik.
Az erőműről sok mindent elmond, hogy fejlesztésében a Ferrari mérnökei is segédkeztek, a családbarát méretekkel büszkélkedő nagy SUV kvalitásairól pedig mindent elmond, hogy

Az állandó összkerékhajtásnak
köszönhetően kiváló tapadás
és egyedi külső-belső formaterv
jellemzi a Stelvio modelleket.
A stílus és a sportosság tökéletes
összhangja.
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EGY SZINTTEL FELJEBB

A sportolók világa: az
Alfánál a „Quadrifoglio”,
vagyis a négylevelű
lóhere a csúcsteljesítményt jelzi.

a Nürburgring legendás nordschleifei aszfaltcsíkját mindössze
7 perc és 51,7 másodperc alatt abszolválta, ami rekordidőnek
számít a szegmensben. A Stelvio Quadrifoglio legnagyobb sebessége 283 km/h, álló helyzetből pedig mindössze 3,8 másodperc alatt éri el a 100 km/órát, mellyel a leggyorsabb SUV-vá vált
a világon! A minden körülmények között kiváló tapadást garantáló Alfa Stelvio Quadrifoglio összkerékhajtás a szériafelszereltség részét képezi. A Stelvio Quadrifoglio a menetszituáció függvényében osztja el a forgatónyomatékot a két tengely között.
A rendszer normál üzemmódban a hátsó kerekekhez irányítja a
nyomatékot, de szükség szerint egy szempillantás alatt képes
akár 50 százalékot az első tengelyhez juttatni. Az összképet
az egyedi és a többi Stelvio modellnél sportosabb megjelenés,
valamint a kiváló minőségű belső anyagok koronázzák meg.
A Stelvio Quadrifoglio így az elképzelhető legmagasabb szinten
egyesíti a stílust és a sportosságot, fantasztikus menetdinamikai
képességekkel párosítva.

Finanszírozási ajánlat
Alfa Romeo
Stelvio QV 2.2. 150 LE

137 595 Ft
Havi törlesztőrészlet*

4 év garancia
Induló ár: 11 480 000 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap
(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás.
Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/stelvio
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BEMUTATKOZIK
AZ ÚJ KIA CEED,
A FELFRISSÍTETT OPTIMA
ÉS RIO GT LINE

KIA

Az új Ceed motorválasztéka különösen
széles. Az 1,0 literes, háromhengeres
T-GDi (turbós és közvetlen befecskendezéses) benzines 120 LE-s, az ugyanilyen
szerkezetű, de négyhengeres 1,4-es
T-GDi pedig 140 LE-t teljesít. A választékban változatlanul megtalálható a már
korábbról is ismerős 100 LE-s 1,4 l-es
szívócső-befecskendezéses szívó benzinmotor is.

Kia STINGER
Ismerd meg
a gran turismo-k világát!
N

éhány évvel ezelőtt koncepcióautóként született, most bárki megvásárolhatja és élvezheti a Kia eddigi legerősebb és leggyorsabb európai prémium
modelljét – már Magyarországon is!
A Kia Stinger világa, a gran turismo-k világa, amelyben ülve az utazás és az élmény fontosabb, mint maga a megérkezés. Vágyakozunk, hogy beleülhessünk,
vezetni akarjuk, amikor csak lehet.
Hagyományos autóhoz képest megszokást igényel, hogy a tetővonal mélyebben van, de a beszállás kényelmes.
Az ajtó széfszerűen, halkan csukódik és
– burokban vagyunk. Nem csak lélekben
érezhető, kézzel is tapintható a minőség,
a biztonság ötcsillagos – az Euro NCAP
töréstesztjén kiváló minősítést kapott a
jelentős mértékben mikroötvözött, nagy
szilárdságú acélokból épített Stinger.
Minden kezelőszerv könnyen elérhető, a
vezetőt remekül leolvasható Supervision
műszeregység, head-up display és a Kia
legkorszerűbb, online kapcsolatos, érintőképernyős AVN infotainment rendszere informálja. A csomagtér a hatalmas
ajtónyíláson át nagyon könnyen rakodható és egyszerűen variálható: a 406 l-es
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befogadóképesség néhány mozdulattal
közel megháromszorozható.
Imponáló teljesítmény. Bőséges nyomaték. Fölényes erőtartalék. Ezek mind a
gran turismo-k védjegyei, olyan autóké,
amelyek tartósan nagy sebességgel történő haladással, azonnali gázreakcióval,
bizsergető motorhanggal kápráztatnak
el. A Stinger pontosan ilyen. A GT-t hajtó közvetlen befecskendezéses, duplaturbós, összkerékhajtású 3,3 l-es V6-os
benzinmotor nemcsak a Kia legkorszerűbb, de egyben a legerősebb, európai
modellbe beszerelt erőforrása is. 370 LE
és 510 Nm – ezek sportautókhoz illő
adatok, ahogy a 0–100 km/h-ig tartó
gyorsulás 4,9 s-os ideje ugyanúgy, mint
a 270 km/h-s csúcssebesség. A 3,3-as
kivitel mellett 2,0 T-GDI és 2,2 CRDI motorral is elérhető a modell.
A felszereltség hiánytalan. A maximális
biztonság, a kiváló összeszerelési minőség a Kiánál magától értetődő, a prémium kategória pedig megköveteli az
ízléses, hibátlan anyagokat. A bőrkárpitos GT-hez alapáron jár fűthető-hűthető
első sportülés, ahogy fűthető kormánykerék is. A zene 15 hangszórós, prémium

Harman/Kardon audiorendszeren szól,
de nem kell külön fizetni sem a head-up
displayért, sem az AVN infotainment
rendszerért (8,0 colos érintőképernyő,
navigáció, 360 fokos kamerarendszer).
A kiváló fényerejű LED fényszórók adaptív vezérlésűek, az alufelnik 19 colosak,
az ajtók kulcs nélkül nyithatók-zárhatók,
a csomagtér fedelét villanymotor mozgatja. A garancia? Természetesen 7 év vagy
150 000 km, mert a Stinger is igazi Kia.
És gran turismo.
www.pappas.hu/kiastinger

A

Kia Ceed harmadik generációját
Európában tervezték és itt is készül,
mindkét karosszériaváltozat (az ötajtós
és a kombi is) a szlovákiai (Zsolna) gyár
sorairól érkezik az európai piacokra. Az
új modellpárossal az elnevezés írásmódja is megváltozott: cee’d helyett immár
egyszerűen Ceed. A továbbiakban még
két karosszériaváltozat várható.
Az új Ceed alacsonyabb és szélesebb is
elődjénél, friss, „jégkocka” stílusú nappali
menetfényei a korábbi Ceed GT és GT
Line modelleket idézik, a hátsó helyzetjelzők szintén diódásak. A csomagtérajtó
felső peremének légterelője fontos formai elem mind az ötajtós, mind pedig a
Sportwagon karosszérián, utóbbi csomagtere alaphelyzetében is 600 literes.
Az ötajtós Ceed csomagtartója szintén
élvonalbeli méretűnek számít a kategóriában: alapmérete 395 liter.

A Kia vadonatúj fejlesztésű, U3-sorozatú
dízelmotorja az új Ceedben debütál.
Az Euro 6d TEMP emissziós norma szigorú előírásait is teljesítő, 115 és 136 LE-s változatban elérhető (280 Nm forgatónyomatékú) 1,6-os közös csöves és turbós
(CRDi) motor kipufogórendszerében szelektív redukciós katalizátor (SCR) redukálja minimálisra a nitrózus gázösszetevőket.
Minden motorhoz hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó csatlakozik alapfelszerelésként, de az 1,4-es T-GDi-hez
és az 1,6-os CRDi dízelhez a Kia hétfokozatú duplakuplungos robotizált erőátvitele is elérhető.
A Ceedhez minden biztonsági felszerelés megkapható, amit a Kia Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) nevű
rendszere csak nyújthat: ilyen a vezető
fáradtságát figyelő elektronika (DAW), az
automata távfénykapcsoló, a ráfutásos

KIA

év
balesetekre figyelmeztető rendszer és
az automata vészfékasszisztens is.
Mindkét újdonság 2018 szeptemberében érkezik Magyarországra, a Kia
egyedülálló 7 éves vagy 150 000 kmes garanciájával jut el a vevőkhöz.

FELFRISSÜLT AZ OPTIMA
Új beltér, átalakult megjelenés, friss
motorok

2017-ben több Optima talált gazdára
Európában, mint bármikor korábban,
s ebben fontos szerepe van a kombi
Sportswagon, a konnektorból tölthető
Plug-in Hybrid és a 245 LE-s, sportos GT
változat megjelenésének is.
Az Optima egyik új motorja az U3sorozatú 1,6 l-es közös csöves (CRDi)
turbódízel 136 LE-vel (320 Nm). A másik
újdonság az 1,6-os, közvetlen befecskendezéses és turbós benzines (T-GDi)
megjelenése, melyhez alapáron a Kia
hétfokozatú duplakuplungos robotváltója
csatlakozik.
Az Optima külsején újak a lökhárítók, valamint az első és hátsó lámpák is. A „tigrisorr” hűtőmaszk minden modellváltozaton felfrissült. A 16, 17 és 18 colos alufelnik
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HÍRVILÁG

választéka szintén friss. Az Optima sportos
változatain is megújultak az első ködlámpák, a külső tükrök, a küszöbök, valamint
a légbeömlők fényes fekete burkolata is
friss elem. A GT Line-ok kettős kipufogóvéggel érkeznek, a GT-ken pedig ezek
végződései krómozottak is.
Az új Optimához 7,0 vagy 8,0 colos
központi érintőképernyő kapható, navigációs rendszerrel és a TomTom által
kifejlesztett Kia Connected Services
programmal. A rendszer része az Apple
CarPlay™ és az Android Auto™, így az
okostelefonok konnektivitása teljes.
A középkonzolon vezeték nélküli telefontöltő is helyet kaphat.
Az Optimához fejlett biztonsági rendszerek is elérhetők, melyekkel kiegészítve
az új Optima osztályának egyik legbiztonságosabb modellje.

Példa

és

A RIO GT LINE
A Rio GT Line-hoz egyedi megjelenés is
tartozik: fényes fekete és króm „tigrisorr”
maszk, fekete tetőspoiler, küszöbdekorációk, krómozott ablakkeretek, 17 colos
könnyűfém keréktárcsák, kettős kipufogóvég, LED-es „jégkocka” ködfények,
valamint LED-es menetfények és hátsó
lámpák.
Az új Rio a Kia valaha gyártott legbiztonságosabb kisautója, karosszériája nagy
arányban tartalmaz számítottan deformálódó, extra nagy szakítószilárdságú acélokat, ugyanakkor valamennyi változat-

hoz alapáron jár a hat légzsák. 7,0 colos
„lebegő” érintőképernyővel kapható központi információs rendszeréhez navigáció, Apple CarPlay és Android Auto alkalmazás is jár. A rendelhető felszerelések
listáján megtalálható a tolatókamera, az
ülésfűtés és a fűthető kormánykerék is.
A Rio kategóriájának egyik legtágasabbja, csomagtartója pedig duplapadlós, így
a VDA mérési szabvány szerint 325 l-es
raktér magassága változtatható.
www.pappas.hu/kia

KIA-PAPPAS

elismerések

A

Prima Primissima Alapítvány küldetése, hogy példaképeket állítson a
társadalom elé: azokat a kiválóságokat,
akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk
számára. A cél a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai
tudomány, művészet, kultúra és sport
fejlesztésének erősítése egy független
kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a
közvélemény szemében.
A Pappas Auto-nál hiszünk benne, hogy
hazánk tehetségeinek megismerése és
támogatása kulcsfontosságú jelentőséggel bír. Ez a nemes cél lebeg a szemünk előtt, amikor a legnagyobb magyar
Mercedes-Benz márkakereskedésként
már 13. alkalommal támogatóként állhatunk e különleges kezdeményezés
mellé. A Mercedes-Benz Hungáriával közösen 2018-ban is díjazzuk a szavazóközönség egy szerencsés tagját.

Gyárlátogatás Kecskeméten

2017. EZREDIK KIA-ELADÁSUNKAT
ÜNNEPELTÜK NOVEMBER ELEJÉN

CSILLAGOK SZÜLETÉSE

M

Az 1,6 literes benzines motorral felszerelt, Sportage LX Navi
kulcsait székesfehérvári márkakereskedésünkben Rédei Ádám
Kia márkavezető és Mohai Zoltán Kia értékesítő kollégáink adták át ügyfelünknek, Attilának.

AZ ELMÚLT TÍZ ÉVHEZ HASONLÓAN ÚJRA A PAPPAS
AUTO HUNYADI JÁNOS ÚTI MÁRKAKERESKEDÉSE
ÉRTÉKESÍTETTE MAGÁNSZEKTORBAN A LEGTÖBB KIA
GÉPJÁRMŰVET MAGYARORSZÁGON.
A kitűnő eredményért járó díjat Dowan Kim, a Kia Motors Hungary
elnöke adta át Rédei Ádámnak, a Pappas Auto Magyarország
Kia márkavezetőjének.
Köszönjük Ügyfeleink eddigi bizalmát! A jövőben is arra törekszünk, hogy elégedettek legyenek két budapesti, illetve
szegedi, pécsi és székesfehérvári márkakereskedéseinkkel
és szervizeinkkel!
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Érték

intha csak a jövőbe utaznánk! A XXI.
század csúcstechnológiája működésbe lép, mi pedig másfél óra alatt élőben követhetjük végig egy csillagos autó
születését. A Mercedes-Benz prémium
kompakt gépjárműszegmensének sikeréhez a kecskeméti gyár nagymértékben
hozzájárul a B-osztály, a CLA és CLA
Shooting Brake modellek gyártásával.
Utóbbi két típus kizárólag Kecskeméten
készül a világ valamennyi piacára.
Élje át velünk a Mercedes-Benz kecskeméti gyárlátogatásának fantasztikus hangulatát! Jelentkezzen Ön is értékesítőjénél, és regisztráljon a Pappas Auto által
szervezett programra! Pillantson be velünk
a gyártási folyamat, a karosszéria és ös�szeszerelő üzem kulisszatitkaiba!
Örömmel jelentjük be, az új A-osztály gyártási előkészületei is zajlanak Kecskeméten.
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JEEP

JEEP

AZ ÚJ JEEP COMPASS SZÁMOS IZGALMAT TARTOGAT
A KOMPAKT SUV-SZEGMENSBEN.
FRISS MEGJELENÉSÉVEL FELNŐTTESEBB LETT.

GRAND CHEROKEE
TRACKHAWK, A JEEP-EK
LEGERŐSEBBJE

AZ ÚJ JEEP COMPASS

Mindenhonnan
kiutat talál

A kompresszoros 6.2 V8-as benzinmotorral (707 LE 6000/
perc fordulatszámon és 868 Nm forgatónyomaték) és megnövelt nyomatékkapacitású TorqueFlite nyolcfokozatú automata sebességváltóval szerelt Grand Cherokee Trackhawk
soha nem látott menetteljesítményekre képes: álló helyzetből 3,7 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 289 km/óra, míg az új Brembo fékrendszernek köszönhetően 100 km/óráról 37 méteren képes megállni.

AZ ÚJ JEEP WRANGLER

A

Jeep Compass-t a sikeres Renegade
és Cherokee modellek közé pozicionálja a gyár. A vadonatúj generáció esetében összesen 17 hajtáslánc-konfiguráció
áll rendelkezésre. Az alapmotor egy 120
lóerős, 1,6 literes dízel elsőkerék-hajtással,
a teljesítményspektrum pedig egészen
170 lóerőig tart – a legizmosabb dízelmotor automata váltóval és összkerékhajtással 194 km/h-s végsebességet biztosít a
Compass számára. Benzinfronton egy 140
és egy 170 lóerős erőforrás áll rendelkezésre. Az összkerékhajtás a motorváltozat
és a felszereltség függvényében opcionális vagy szériában jár.
Az üléseket akár tetszetős bőr-szövet
kárpitozással is kérhetjük.
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A megjelenés tekintetében az új Compass
egyértelműen a Grand Cherokee luxus
terepjáró felé orientálódik, a Jeep-model-

lekre jellemző hét függőleges nyílással
ellátott hűtőrács a Compass-on is meg
figyelhető. Belül az U-connect-Smart
touch multimédiás rendszert, amely az
Apple CarPlay és az Android Auto funkció
révén akár az okostelefonok kijelzőjének tükrözésére is képes, a felszereltség
függvényében egy 7 vagy egy 8,4 colos
érintőképernyőről lehet vezérelni. A szegmensben a helykínálat és a praktikum is
párját ritkítja, az ügyes összkerékhajtásnak, valamint az erőteljes és hatékony motoroknak köszönhetően pedig a Compass
a klasszikus Jeep-modellek minden erős
tulajdonságát magában hordozza. Legyen szó akár a városi hétköznapokról
vagy akár egy hétvégi terepezésről, az új
Compass minden körülmények között egy
igazi kalandor.

A Wrangler kétségtelenül a Jeep ikonja. Az új generáció
a két modern összkerékhajtás-rendszer mellett számtalan
személyre szabási lehetőséget biztosít. A klasszikus alapformák megmaradtak, de kívül-belül teljesen friss hatást kelt a
modell. Egyebek mellett olyan modern tételek jelentek meg
a kínálatban, mint például a LED-es fényszórók.

Finanszírozási ajánlat

Induló ár: 6 990 000 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

Jeep
Compass

83 780 Ft

Havi törlesztőrészlet*

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

A kapcsolódás terén rengeteget fejlődött a Wrangler, az
okostelefonok kijelzőjét tükrözni képes Apple CarPlay és
Android Auto funkció például a szériafelszereltség részét
képezi. A hajtásláncok szintén megújultak, és opcionálisan
egy nyolcfokozatú automata váltó is megjelent a kínálatban.
A Wrangler egyedi ismertetőjegye, vagyis az utánozhatatlan élményt kínáló ledönthető első szélvédő természetesen
megmaradt.

www.pappas.hu/compass
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FIAT

AZ ÚJ FULLBACK CROSS

FIAT 500 L

A pickup, amely felszabadít
AZ ÚJ FULLBACK CROSS:
SOHA NEM VOLT MÉG ILYEN SZABAD A STÍLUS

SZÁMTALAN

variácóban

MÉG INKÁBB 500-AS,
MÉG PRAKTIKUSABB,
MÉG TÖBB TECHNOLÓGIÁVAL

M
Az eddigieknél is
fejlettebb információs
és szórakoztató
rendszerek.

A

z elmúlt öt évben egyedülálló karakterével hódító 500L
számára most elérkezett a megújulás ideje. A modell európai népszerűségét és folyamatosan emelkedő piaci részesedésének alapját képező funkciókra és szolgáltatásokra építve
a Fiat 500-as család legtágasabb tagja az eddigieknél is fejlettebb információs és szórakoztató rendszereket, valamint még
stílusosabb személyiséget kínál. Az autó mindhárom változata
megújult kívül-belül: a City, Cross és a Living kivitelek.

Finanszírozási ajánlat

Induló ár: 5 265 000 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap

Fiat
500L

63 105 Ft

Havi törlesztőrészlet*

(az ár tartalmazza az Áfát és a regisztrációs adót)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/fiat500l
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A Cross kivitel új dimenzióval gazdagítja az 500L személyiségét. Az üzemmódválasztón túl az autó kalandvágyát egyedi
felszereltsége, 25 mm-rel megnövelt szabad hasmagasság, valamint a hamisítatlan crossover megjelenésről gondoskodó stíluselemek – az 500x designjával harmonizáló lökhárítók, megújult oldalvédő csíkok, valamint új első és hátsó védőlemezek
erősítik. A Cross kivitelhez két letisztult városi kiadás: a City és
a Living társul; utóbbi hét, szabadon konfigurálható ülésével új
mércét állít a tágasság és a sokoldalúság terén.
Többről van itt szó mint modellváltozatokról: ezt a három teljesen
egyedi személyiségű autót eltérő közönség számára, különböző
igények kielégítésére tervezték. Közös bennük azonban a színvonalas biztonsági felszereltség – például a 30 km/óra sebesség
alatt működő, automatikus városi vészfékrendszer –, valamint a
kategóriában kimagasló csomagtér-kapacitás.
A modellek belső kialakítása is rendkívül rugalmas, így az ügyfelek akár 1500 különböző módon konfigurálhatják a belső teret.

egszületett a Fullback Cross, az új pickup, amely felszabadít. Erőteljes karakterével, végletekig tökéletesített sokoldalúságával minden mobilitási igényt kielégít,
miközben szabadjára engedi az érzelmeket: munkaidőben fáradhatatlanul dolgozik,
ám amint eljön a pihenés pillanata, a lehető legtöbbet hozza ki minden értékes percből. Nem csoda, hiszen a Fullback a legkeményebb akadályokkal is könnyedén megbirkózik; nem ismer kompromisszumokat, félmegoldásokat, sem korlátokat.
Strapabíró és stílusos.
Sportos, agresszív megjelenés olyan exkluzív stíluselemekkel, amelyek dinamizmust
és erőt sugároznak.
Maximális biztonság minden kaland során.
A Fullback Cross kategóriája legsokoldalúbb erőátviteli rendszerével rendelkezik:
a négyféle üzemmódnak, valamint a zárható hátsó differenciálműnek köszönhetően
minden úti célhoz biztonságosan eljuttatja utasait.
Sokoldalú a munkában, alkalmazkodóképes, ha utazni indulunk.
A Fullback Cross sokoldalúsága nem ismer határokat: több mint 3 tonnát képes vontatni, teherbírása pedig meghaladja az egy tonnát. Akár lakókabinnal is felszerelhető,
és máris kompakt lakóautóval indulhatunk bejárni a világot.

A kényelmet 7 colos érintőképernyővel, DAB
digitális rádióval, CD/MP3 lejátszóval, Bluetooth
és USB csatlakozásokkal felszerelt navigációs
rendszer teszi teljessé.

Finanszírozási ajánlat
Fiat
Fullback Cross

116 970 Ft
Havi törlesztőrészlet*

Induló ár: 8 240 000 Ft
Önerő:
50%
Futamidő: 48 hónap
(az ár nettó ár)
* Zárt végű lízing, forintalapú finanszírozás. Az adatok tájékoztató jellegűek.
Nem minősül ajánlatnak.

www.pappas.hu/fullbackcross
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ÜGYFÉLRIPORT

ÜGYFÉLRIPORT

Nincs jobb az elégedett ügyfélnél:
a Maltacourt Supply Chain Zrt.
ismét a Pappas Auto-t választotta
A VESZÉLYES ÁRUK, GYÓGYSZEREK ÉS EGYÉB KÜLÖNÖSEN ÉRZÉKENY ÁRUK PROFESSZIONÁLIS SZÁLLÍTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ, EZÁLTAL PEDIG SZÁMOS SPECIÁLIS
KÖVETELMÉNNYEL RENDELKEZŐ MALTACOURT SUPPLY CHAIN ZRT. IS A PAPPAS
AUTO MAGYARORSZÁG KFT. ÜGYFELE: A VÁLLALAT TAVALY ÖSSZESEN 67 DARAB
MERCEDES-BENZ TEHERGÉPJÁRMŰVET VÁSÁROLT. FEDERER FERENCCEL, A
MALTACOURT ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL BESZÉLGETTÜNK A CÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
A TAVALYI FLOTTABŐVÍTÉSRŐL, VALAMINT A KIVÁLASZTOTT JÁRMŰVEKRŐL.

Nagyon fiatal járműflotta, tavaly 67
új Mercedes-Benz tehergépjármű
beszerzése
A Maltacourt flottája már eleve fiatalnak
számított, azonban a vállalat az elmúlt
két évben a teljes járműparkot lecserélte, aminek következményeképp a
jelenlegi flotta átlagéletkora nem haladja meg az egy évet, és minden jármű
megfelel a szigorú EURO 6-os környezetvédelmi előírásoknak. Külön említést
érdemelnek a speciális járművek: egy
hosszú távú kizárólagos szerződés értelmében a Maltacourt szolgálja ki Magyarország egyik piacvezető ipari és
egészségügyi gázt forgalmazó cégét,
és kimondottan a gázszállítás céljából
tavaly 47 darab egyedi tehergépjárművel bővült a járműpark.

A MALTACOURT VÁLLALATRÓL
Az angol tulajdonban lévő Maltacourt
cég immár 37 éve aktív a szállítmányozás területén. Az első 25 évben a légi
és a tengeri szállítmányozás számított
az anyacég fő tevékenységének, azonban később egyre nagyobb figyelmet
kapott a saját flottás közúti áruszállítás.
Magyarországra 2003-ban lépett be a
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Maltacourt, és azóta több fuvarozással
foglalkozó céget is felvásárolt. Jelenleg
a Maltacourt Supply Chain Zrt. kizárólag veszélyes áruk, gyógyszerek és
különösen érzékeny áruk szállításával
foglalkozik. A veszélyesáru-szállításnak
eleget téve a speciális vontatók kivétel
nélkül ADR-felszereltségűek, a gépjárművezetők pedig ADR-vizsgával rendelkeznek.

erős tulajdonságok mellett meggyőzte
a Mercedes-Benz modellek vészfékas�szisztens funkciója, sávtartó asszisztense és fáradtságfigyelője – amelyek révén akár baleseteket is el lehet kerülni
–, továbbá a járművek hatékonysága.
A gépkocsivezetők kényelmét egyebek
mellett luxus vezetőülés, komfort fülkefelfüggesztés és nagy kapacitású hűtőszekrény is szolgálja.
A motorok terén az OM470 kódjelű, 10,7
literes, soros, hathengeres erőforrásra esett a választás, amely 455 lóerő
és 2200 Nm leadására képes. A hazai
domborzati körülményeket is figyelembe véve az erő-forgatónyomatékfogyasztás mátrixban a rendszeres
maximális, 40 tonna körüli terhelés ellenére ideális meghajtást biztosít a 455
lóerős motor, amihez a gépkocsivezetők komfortja érdekében a Mercedes
PowerShift3 automatizált váltóműve
csatlakozik. A tapasztalatok eddig nagyon pozitívak, hiszen a korábban szolgálatot teljesítő, nem Mercedes-Benz
márkájú flottához képest akár 10-15 szá-

zalékos fogyasztáscsökkenést sikerült
elérni a gyakorlati használat során az új
Actros modellekkel! Ez szinte hihetetlen
eredmény, ami azt jelenti, hogy éves
szinten tízmillió forintos nagyságrendű
költség takarítható meg pusztán gázolajköltségben.
Összességében tehát a vállalat az új
nagy beszerzést illetően az ún. TCO
(Total Cost of Ownership, vagyis teljes
birtoklási költség) elvet követve hozta
meg döntését, többek között figyelembe véve az új és a várható használtárakat, a kedvező üzemanyag-fogyasztást,
valamint az alacsony szervizköltségeket. Márpedig az eddigiek alapján a
döntés helyességét kiválóan igazolják
a gyakorlati tapasztalatok.
Különösen fontos a járművezetők képzése és folyamatos tréningezése

áruszállítást. A vállalat gépkocsivezetői
rendszeres oktatásban részesülnek,
amelynek során főként a járműkezelést
és a szélsőséges körülmények közötti
manőverezést gyakorolják, de speciális, a forgalomban oktató kíséretében
végzett képzéseket is végeztet a vállalat. Az oktatásokra egy meghatározott
ütemterv szerint kerül sor – a tréning
fajtájának függvényében félévente,
évente és ötévente –, de minden új
gépkocsivezetőnek át kell esnie az ös�szes képzésen.
Mivel a biztonság a kiváló szolgáltatási
színvonal alapeleme, ezért elengedhetetlen a járművezetők megfelelő felkészítése, folyamatos szinten tartása,
az új Mercedes-Benz modellek átfogó
asszisztens rendszerei pedig segítenek
még magasabb szintre emelni a biztonságos áruszállítást, mégpedig páratlan
üzembiztonság mellett.

A Maltacourt vállalat fontosnak tartja a
járművezetők folyamatos képzését és
tréningezését, hiszen csak így lehet
biztosítani a lehető legbiztonságosabb

Hosszú, a megbízó partnerrel együtt
végzett elemzést követően a MercedesBenz Actros 1846 LS modellre és a
Pappas Auto Magyarországra esett
a választás. A döntés során fontos szerepet játszott a Mercedes-Benz haszongépjárművek magas fokú biztonsága,
az alacsony járműöntömeg, az átfogó
kiterjesztett garanciaszolgáltatás, valamint a rendkívül alacsony üzemeltetési költség. A döntéshozókat az egyéb
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UNIMOG

MERCEDES-BENZ

UNIMOG

Nézze meg videón
az eszközparkot
működés közben!

PÁLYAKARBANTARTÓ
8-FÉLE FELADATRA
ÁTADÁSRA KERÜLTEK A MÁV RÉSZÉRE
GYÁRTOTT UNIMOG PÁLYAKARBANTARTÓ
JÁRMŰVEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLHATÓ
CSEREFELÉPÍTMÉNYEK

A

Pappas Auto Magyarország Kft. az
Unikomtech Gép Kft.-vel közösen
megismerve és megértve a MÁV pályakarbantartással kapcsolatos igényeit,
teljesíteni tudta azon magas elvárásokat,
melyeket a kétéltű járművekkel szemben
támasztottak.
A normál nyomtávhoz igazodó sínvezető berendezés gyártása során a Daimler
AG szakemberei mellett a Zagro GmbH.
munkatársai is kiemelkedő szerepet vállaltak a folyamatok és a tervezés összehangolásában.
A beszerzés műszaki összetettségét jól
tükrözi a szerződés aláírása óta eltelt
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több mint 1 év. Ebben a bő egy évben
a számtalan műszaki egyeztetésnek és
gyártásközi ellenőrzésnek köszönhetően
megszületett a MÁV Zrt. kétéltű pályakarbantartó járműveinek legújabb és legmodernebb kivitele, melyeknek köszönhetően reményeink szerint jelentősen
javulni képes a vágányhálózat minősége
és annak közvetlen környezetének állapota, csökkenhetnek az üzemeltetési
költségek, valamint szebb környezetet
szemlélve utazhatnak az utasok.
Az átadott járművek legnagyobb előnye,
hogy a munkavégzés helyszínét akár
sínen, akár közúton haladva is képesek

megközelíteni. A modellek gazdaságossága példaértékű, mivel üzemanyag-fogyasztásuk a munkavégzés típusától függően mindössze 5-8 liter/üzemóra.
A MÁV Zrt. az Unimog járművekkel a
vasúti pályakarbantartáshoz kifejlesztett,
kiemelkedően korszerű technikával lett
gazdagabb. A beruházást így értékelik: „Komoly fejlesztés történt a nemzeti
vasúttársaság pálya- és felsővezetékkarbantartási gépparkjában: a frissen
beszerzett 9 darab Unimog típusú univerzális eszközhordozó tehergépjármű
és a hozzá tartozó cserélhető adapterek
fontos eszközei lesznek a tervezett műszaki karbantartásokon felül a váratlan
események bekövetkezésekor szükséges szakszerű helyreállításnak. Ilyen esetekben ugyanis a gyors hibaelhárításnak
komoly szerepe van a menetrendszerű
közlekedés mihamarabbi visszaállításában, és így a szolgáltatási színvonal javításában is.”
Az Unimog U423 típusú bázisjárművei a
cserefelépítményeknek köszönhetően

teljesen egyedivé és multifunkcionálissá
tehetők. Az egyes felépítmények átszerelése rövid időt vesz igénybe, így a folyamatos kihasználtság és gazdaságosság
biztosítható. A MÁV Zrt. rendelése az első
eset, hogy Autech síncsiszoló berendezést is összeépítettek a modellel, ráadásul
rádió-távvezérléssel kombinálva.
Az Unimog U423 modellekkel cserefelépítményként szállított eszközök:
9 db billenőplató + HIAB daru egység
9 db Kahlbacher hómaró
9 db MULAG űrszelvényvágó-rézsűkasza
egység
9 db Dammann gyompermetező
berendezés
9 db mozdonyrádió
8 db Versalift szerelőkosár
7 db Stemmann hidegmérő áramszedő
6 db Autech síncsiszoló berendezés
A járművek a felsorolt adaptereken kívül
legfeljebb 100 tonna tömegű vasúti kocsi
vontatására is alkalmasak.

www.pappas.hu/unimog

UNIMOG
KAPCSOLAT

ÉRDEKLŐDJÖN KOLLÉGÁNKNÁL:
Bakondi Károly
Unimog értékesítési vezető
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Tel.: +36 1 451 3244
E-mail: karoly.bakondi@pappas.hu
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A StarRent teljes körű operatív lízingszerződést kínál, amely a finanszírozás mellett a gépjárművek menedzselését
is magába foglalja. A lízingszerződés tartalmazza a kamatokat és az amortizációt, a teljesítményadót és cégautóadót,
az ügyintézési, valamint a javítással, karbantartással és gumikkal kapcsolatos költségeket, továbbá a biztosítást.
Az operatív lízing (tartós bérlet) konstrukciója a minőségi kiegészítő szolgáltatások mellett számos általános pénzügyi
előnnyel bír, és ennek köszönhetően a tartós bérlet a cégautó-vásárláshoz képest jobb alternatívát kínál. Tartós bérlet esetén a teljes
bérleti díj költségként elszámolható, hiszen a bérleti díj áfája visszaigényelhető az üzleti használat arányában,
www.pappas.hu/autofelvasarlas
a jogszabályi előírások betartása mellett. A fenntartási költségek – például a szervizdíj, a biztosítás, az évszaknak megfelelő karbantartás – ugyancsak elszámolhatók, ezeket ugyanis a bérleti díj tartalmazza. A vállalatok gazdálkodását
segíti továbbá, hogy a tartós bérletet választva felszabadul az a tőke, amit a társaságok egyébként cégautók vásárlására fordítottak volna. Nem kell ezenkívül pluszerőforrást szánni a flotta karbantartására, üzemeltetésére
sem – a StarRent tartós bérleti szolgáltatásához kötődő flottakezelés ezt a terhet is leveszi az Ön válláról!
26.10.11 13:04

– PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HASZNÁLT JÁRMŰVEK

KIA Optima 1.7 CRDi LX Komfort
129 990 Ft+Áfa / hónap
(20% finanszírozási önerő, 36 hónap,
30 000 km éves futás esetén)

Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, a
Pappas Auto AMG márkanagykövete meglátogatta legújabb
telephelyünket. Benyomásait, élményeit Önökkel is megosztja.
Már az elhelyezkedés is tökéletes: a Budaörsi út 66. szám
alatt decemberben megnyitott kereskedés prémium minőségű
használt járművek számára az M1/M7 autópályák bevezető szakaszánál található. Néhány éve épült át ez az útszakasz, így a
városközpontból érkezők is gyorsan és könnyedén közelíthetik
meg az outletet.
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A STARRENT KFT. A PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT. TELJES KÖRŰ
OPERATÍV LÍZINGÜZLETÁGA. CÉLKITŰZÉSE, HOGY TARTÓS BÉRLETI
SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN MINŐSÉGET, MEGBÍZHATÓSÁGOT ÉS RUGAL
MASSÁGOT BIZTOSÍTSON AZ ÜGYFELEINKNEK, LEGYEN SZÓ AKÁR EGY VAGY
NAGYOBB DARABSZÁMÚ CÉGAUTÓFLOTTÁRÓL.

• Mercedes-Benz modellek
• Ajánlatok és akciók

A Pappas Outlet – mely a Pappas Auto 3. budapesti telephelye
– mindazok számára ideális választás, akik a minőséget és a
megbízhatóságot tartják szem előtt akkor is, ha nem új, hanem
használt autóról van szó.
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készpénzes autófelvásárlás.

FORDULJON A PAPPAS AUTO-HOZ:
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS!

Az autókereskedés széles márkakínálattal, vonzó finanszírozási
lehetőségekkel, több mint 40, fiatal, Magyarországon vezetett
szervizkönyves gépjárművel várja vásárlóit. A Pappas Auto-tól
megszokott precizitás és minőség itt is tetten érhető, hiszen a
felvásárolni kívánt gépkocsik állapotát – márkától függetlenül –
szakszerűen felmérik, és ha azok a követelményeknek megfelelnek, „átvizsgálva pappas” tanúsítványt kapnak. Az ügyfelek
így biztosan elégedettek lehetnek. A legtöbb esetben a Pappas
Auto munkatársai a gépkocsi kulcsával együtt Európa Garancia
tanúsítványt is átadnak az új tulajdonosnak. A garancia bizonyítja a gépjármű kiváló állapotát, tulajdonosváltás esetén pedig
garanciaidőn belül átruházható.
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A BÉRLETI DÍJAK
TARTALMAZZÁK:
• Átírás teljes költségét
• Kötelező biztosítást

Mercedes-Benz C 160
139 990 Ft+Áfa / hónap
(20% finanszírozási önerő, 36 hónap,
30 000 km éves futás esetén)

• CASCO biztosítást
• Kötelező cégautóadót és teljesítményadót
• Kötelező szervizek átalányát
• Menedzsmentdíjat

Mercedes-Benz E 220 d
185 000 Ft+Áfa / hónap
(20% finanszírozási önerő, 36 hónap,
30 000 km éves futás esetén)

HASZNÁLTAUTÓ-FELVÁSÁRLÁS ELÉRHETŐSÉG
Érdeklődés esetén, kérjük, írjon az
autofelvasarlas@pappas.hu e-mail-címre,
vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal
az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Kiss Tibor
Mobil: +36-70/967-4866
E-mail: tibor.kiss@pappas.hu

www.pappas.hu/hasznaltauto

• Finanszírozást
• Magyarországi autópálya-matricát
• GPS-szolgáltatást

A képek illusztrációk!

STARRENT ELÉRHETŐSÉGEK

STARRENT ELÉRHETŐSÉGEK

A részletekről érdeklődjön kollégánknál:

A részletekről érdeklődjön kollégánknál:

Fodor Tibor flottaértékesítés/key account manager
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Tel.: +36 1 463 7427 vagy +36 20 910 3153
E-mail: tibor.fodor@pappas.hu

Kékesi Máté flottaértékesítés/key account manager
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Tel.: +36 1 463 7546 vagy +36 70 967 4889
E-mail: mate.kekesi@pappas.hu

www.pappas.hu/starrent

www.pappas.hu/starrent
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Alpesi mesevilág télen-nyáron:

Zell am See-Kaprun
A háttérben a Maiskogel és a Tristkogel, a baloldali fa a Kitzsteinhorn hósipkás csúcsát takarja el

A Top of Salzburg kilátóterasz a Kitzsteinhorn
látogatói központjánál

VARÁZSLATOS LÉZERSHOW A TÓNÁL
A tóparti Elisabethparkból május közepétől október közepéig hetente három
estén zenés, látványos lézershow-ban
gyönyörködhetünk Zell am See-ben.
A belépés díjtalan!

A Zell am See fölött emelkedő Schmittenhöhe-ről csodálatos panorámák nyílnak

A GLECCSERSIPKÁS KITZSTEINHORN, A SCHMITTENHÖHE ÉS A ZELLI-TÓ RÉGIÓJA
MÉG A TERMÉSZETI LÁTNIVALÓIRÓL HÍRES SALZBURG TARTOMÁNYBAN IS KITŰNIK
SZÉPSÉGÉVEL. A MAGAS-TAUERN NEMZETI PARK HÁROMEZRES HEGYÓRIÁSAIVAL
SZOMSZÉDOS VIDÉK MINDEN ÉVSZAKBAN ELSŐRANGÚ ÚTICÉL.
Zell am See-Kaprun régió három hegye,
a Schmittenhöhe, a Kitzsteinhorn és a
Maiskogel sokféle kirándulási lehetőséget és látnivalót kínál kicsiknek és nagyoknak. Fedezzük föl a Schmittenhöhe
panorámás túraútjait, és kiránduljunk a
Sigmund Thun-szurdokba. Iktassunk be
strandolós napokat a kristálytiszta Zellitónál, ahol egyébként lehet SUP-deszkán
evezni, szörfözni, sőt sétahajó is jár.
NÉGY ÉGHAJLATI ÖVEZETEN ÁT
Július elejétől felfedező túrák (Kitzstein
horn Explorer Tour) indulnak a Kitzstein
hornra, négy éghajlati övezeten át.
A Magas-Tauern Nemzeti Park természet
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védelmi őrei vezette túrák végpontja
Salzburg tartomány legmagasabb kilátóterasza, a 3029 méteres magasságban
épült Top of Salzburg. A túrázók ingyenes
vezetésen ismerhetik meg a háromezres
alpesi csúcsok fantasztikus élményvilágát (Gipfelwelt 3000). A kapruni magashegyi víztározók falazott völgyzáró gátjánál új kiépített mászóút vezet. Közvetlen
közelében a Höhenburg mászóarénát
ajánljuk kezdő és profi tudású sportmászók figyelmébe.
GYALOGOS ÉS BRINGATÚRÁK
Zell am See-Kaprun régiónak izgalmas hegyi bringaútvonalai vannak,

de kényelmes kerekezésre is kínál
alkalmat, például a Zelli-tó partján.
Downhilleseknek a Maiskogelt ajánljuk, freestyler bringásoknak a kapruni
bikeparkot, valamint a Kitzsteinhorn
freeride MTB ösvényeit. Az összesen
400 kilométernyi túraút is rejt nehezebb és könnyebb szakaszokat.
A NYÁRI VENDÉGKÁRTYA
Salzburg tartomány kijelölt kirándulóhelyeire, látnivalóira és múzeumaira, ös�szesen 40 ingyenes lehetőségre szól
és árengedményekre is jogosít. Szállásadónktól ingyenesen kaphatjuk meg május 15. és október 15. között.

HÁROM SÍHEGY, 100%-OS HÓGARANCIA
A Kitzsteinhorn gleccser síterepén októbertől kora nyárig lehet síelni. Egyik
különlegessége a fogós, 60%-os dőlésszögű Black Mamba pálya. Széles lesiklópályák, három hópark, öt freeride útvonal,
lavinamentő gyakorlóterep, hétfőnként
vezetett freeride túrák. Sífutópálya és két
sítúraútvonal is van a gleccseren.
A Schmittenhöhe pályáit a panoráma
és a napos órák szokatlanul magas száma miatt kedvelik olyan sokan. Patinás
hüttéiben hamisítatlan pinzgaui hangulat
fogad. Legizgalmasabb pontja egy alagutakkal és hajtűkanyarokkal tűzdelt kalandos lesiklópálya, a világ leghosszabb
funslope-ja.
A közvetlen Kaprun fölött emelkedő
Maiskogel remek sípályáiról és a télennyáron üzemelő bobpályáról híres.
Feledhetetlen kilátás nyílik a Zelli-meden
cére, valamint a Steinernes Meer és a
Magas-Tauern hegyeire.

Das Alpenhaus Kaprun
ALPESI KÉNYEZTETÉS A SALZBURGI PINZGAU HÍRES ÜDÜLŐHELYÉN,
KAPRUNBAN
A különlegesen szép fekvésű, négycsillagos alpesi szálloda magas színvonalon kényezteti vendégeit. Kiváló konyha a régió jellegzetes ízeivel és a nemzetközi konyha
különlegességeivel. Vegán fogások sem hiányoznak az étlapról.
A szállodához tartozó ALPEN.VEDA.SPA kínálatába 6 szauna, sós gőzfürdő, pihenőtermek, whirlpool, beltéri medence és sokféle kezelés tartozik. A kültéri medence melletti
pázsitról páratlan kilátás nyílik a Kitzsteinhorn csúcsára.
Az „Alpenhaus Genuss“ ajánlat 4 éjszakára szól kétágyas, balkonos szobában. Gazdag
büféreggeli, négyfogásos vacsoramenü, az ALPEN.VEDA.SPA szolgáltatásai mellett a
vendég a régió vendégkártyáját is megkapja tartózkodása idejére. 4 éjszaka már 319
eurós személyenkénti ártól foglalható. Nézzen utána a szálloda honlapján!
A Kitzsteinhornnál késő ősztől kora nyárig tart a síszezon

39

SALZBURG TARTOMÁNY

SALZBURG TARTOMÁNY

Salzburgi álomutazás,
luxuskivitelben
HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE INVITÁLJUK A SALZBURGI SALZKAMMERGUT HÍRESEN SZÉP
VIDÉKÉRE. EGY TÓPARTI MESEBELI SZÁLLODÁBA, AMELY MÉG ŐRZI A MONARCHIA
DISZKRÉT BÁJÁT. BELEKÓSTOLUNK A SALZBURGI ÜNNEPI JÁTÉKOK LÉGKÖRÉBE,
ELEGÁNS OLTIMER AUTÓBA ÜLÜNK A SALZBURGI-TÓVIDÉKEN, ÉS FELKERESSÜK
AUSZTRIA EGYIK LEGJOBB ÉTTERMÉT WERFENBEN.

A türkizkék tükrű Fuschlsee különleges
hely. Közel esik Salzburg városához és
évszázadokon át a salzburgi hercegérsekek birtoka volt. A félszigeten álló kastély
lakótornyát is egy hercegérsek építtette
még a XV. század közepén. Az egykori
vadászkastélyból ötszáz évvel később
szálloda lett. Arról is híres azonban, hogy
az ötvenes években itt forgatták a híres
Sisi-film egyes részeit Romy Schneiderrel
a főszerepben. A Condé Nast Traveler a
25 legjobb európai resort közé sorolja a
Fuschl kastélyt. Falai közt számtalan híres
vendég fordult meg az évszázadok során:
a salzburgi egyházi hercegség uralkodó
érsekei, a legelőkelőbb nemesi családok tagjai, államférfiak, iparmágnások,
filmsztárok. Az idők folyamán többször
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felújított épületek története a Salzburgi
Ünnepi Játékokéval is összefonódott.
Hagyománnyá vált, hogy itt szálltak meg
az ünnepi játékokra érkező vendégek,
napjainkban pedig a fellépő művészek
leghíresebbjei, köztük pl. Anna Netrebko.
A félszigeten álló két testvérszálloda
gyakran ad otthont nemzetközi nagyvállalatok rendezvényeinek, de pihent már itt a
svéd királyi pár is.
SALZBURGI ÜNNEPI JÁTÉKOK
A Fuschl kastély luxusa, a tó és környékének varázsa maradásra késztetné a
vendéget. De ha július utolsó hete és augusztus vége közt járunk erre, szánjunk
időt az ünnepi játékok előadásaira is.
A Fuschl kastély nyugalmas légköréből

izgalmas dolog átruccanni a szomszédos Salzburgba. A szálloda recepciósai
szívesen segítenek a lehetőségek feltérképezésében. A jegyek nagy része előre
elkel, de egy-két jegy mégis akadhat a
legkülönlegesebb előadásokra is.
A Salzburgi Ünnepi Játékok elsősorban
klasszikus zenei fesztivál, méghozzá egyike a világszerte legjelentősebbeknek.
A világ legjobb, legnevesebb zenekarait
és szólistáit vonultatja fel. Estéről estére
több helyszínen folynak előadások. Idén
is több operát visznek színre. Izgalmasnak
ígérkezik Monteverdi utolsó operája, a
Poppea megkoronázása, Richard Strauss
Salome-ja, Csajkovszkij Pikk dámá-ja,
Mozart Varázsfuvolá-ja. A fesztivált nyitó
szakrális zenei hét programjából nagy vá-

rakozás előzi meg Krzysztof Penderecki
Lukács passió-ját. A dóm előtt felépített
színpadon idén másodszor megújított formában láthatja a közönség az ünnepi játékok hagyományos darabját, Hofmannsthal
Jedermann-ját.
PORSCHE-MÚZEUM ÉS OLDTIMEREK
A régi autók szerelmesei keressék fel a
fahr(T)raum nevű Ferdinand Porsche-múzeumot a közeli Mattsee-ben. Ferdinand
Porsche-t, a versenyautók híres konstruktőrét, már fiatalkorában lenyűgözte az
elektromosság. Ő volt az első elektro- és
hibrid motorok feltalálója. A múzeum kb.
kétezer négyzetméteres kiállítási területén többek közt interaktív installációk
mutatják be az úttörő jelentőségű konst-

ruktőr találmányait. Megcsodálhatók
az 1900-as évekből és későbbi időkből
származó régi autók is. Izgalmas hely ez
az autók és a technika rajongóinak. Van
azonban még egy különleges lehetőség,
mégpedig az, hogy előzetes bejelentkezés alapján, sofőr kíséretében ki is lehet
kocsizni a csaknem száz éves automobilokon. A boldog békeidők filmjében érezheti magát az ember, ha egy ilyen patinás
autó suhan vele végig a Salzburgi-tóvidék csodálatos tájain.
Mattsee település az azonos nevű tó partján fekszik. A Mattsee a Salzburgi-tóvidék
egyik legnagyobb tava, szép strandja van
és sétahajó is jár rajta. Mattsee településről pedig érdekes tudni, hogy az 1945-

ben Magyarországról elmenekített Szent
Korona itt volt elásva három hónapon át,
a jogarral és az országalmával együtt.
TOPLISTÁS ÉTTEREM WERFENBEN
Salzburg felől érkezve hatalmas sziklás
hegyek közt, alagúton haladunk át, aztán
megnyílik előttünk a Salzach völgye és
megpillantjuk Hohenwerfen várát, amely
sziklán magaslik a völgy fölött. Lábainál,
a folyóparton terül el Werfen. Ha luxus
hétvégénket különleges ízekkel akarjuk
megkoronázni, keressük fel itt az Obauer
fivérek éttermét. Hangsúlyozottan regionális és szezonális jellegű konyhát visznek. Roppant kreatívan főznek, a hagyományra építve, de mégis modern elvek
szerint. A közeli termelőktől beszerzett
legjobb alapanyagokkal dolgoznak, már
csak fenntarthatósági meggondolások
miatt is. A kifinomult ízekről, a csodálatos
illatokról hiába regélünk - ezeket mindenkinek magának kell megtapasztalnia, ott
a helyszínen, Werfenben. Az asztalt feltétlenül foglaltassuk le előre.
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Mercedes me
ADAPTER
A

Mercedes-Benz személygépjárművekbe gyárilag beépítettek egy kommunikációs
modult, mely a benne foglalt eSIM-kártyának köszönhetően össze tudja kapcsolni a vezetőt, a járművet és a szervizt, ezt nevezzük Mercedes me Connect-nek.
A szolgáltatások a régebbi személyautók esetében az utólag beépíthető Mercedes
me Adapter segítségével vehetők igénybe. A szükséges beállítások után az adapter
bluetooth kapcsolaton keresztül küldi az adatokat a telefonra, melyet a Mercedes
me alkalmazás értékes információkká, szolgáltatásokká alakít.

Az alkalmazásban elérhető járműadatok:
• üzemanyagszint • futásteljesítmény (km-állás)
• parkoló jármű helyzete • parkolás ideje
• a korábban megtett utak listája • a korábbi tankolások listája

KÖSSE ÖSSZE A KELLEMESET A HASZNOSSAL!
A karbantartással egybekötve kérje a Mercedes me Adapter
ingyenes beépítését, hogy Mercedesének adatait okostelefonján
is láthassa!

Az alkalmazás segítségével az alábbi szolgáltatások is
elérhetővé válnak:
• Karbantartás-menedzsment, a következő karbantartásról és
annak költségéről személyre szabott ajánlatok
• Segítség baleset vagy meghibásodás esetén
• Mercedes-Benz szervizkereső, online javítási időpontkérés
funkcióval
• Emlékeztető beállítás pl. műszaki vizsga, szezonális gumicserefigyelmeztetés

HOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS
A BUDAPESTI SZEMÉLYAUTÓ-SZERVIZEKBEN
1133 BUDAPEST, KÁRPÁT U. 21.

1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 6.

A

Pappas Auto budapesti személygépjármű üzemeiben minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy járműveiket a
lehető legrövidebb időre kelljen nélkülözniük ügyfeleinknek.
Ehhez kapcsolódóan 2018. április 2-től Budapest, Hunyadi
János úti és Kárpát utcai személygépjármű-szervizünk nyitvatartási ideje ügyfeleink minél gyorsabb és rugalmasabb kiszolgálása érdekében megváltozott, immáron hétfőtől péntekig 7:30-tól
19 óráig várjuk partnereinket.

z ISP garanciacsomag meghosszabbításán túl Compact-3
szervizcsomag-ajánlatunk megvásárlásával meghosszabbíthatja a karbantartásai csomagját is. A Compact-3 csomag birtokában 3 évig (vagy legfeljebb +80 000 km futásteljesítményig, de
legfeljebb 3 egymást követő alkalommal) díjmentesen végeztetheti
el autóján az esedékes karbantartásokat a Pappas Auto MercedesBenz márkaszervizeiben.
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KÁRPÁT UTCA SZERVIZ INFORMÁCIÓ:
Tel.: +36 1 451 2270 | E-mail: szerviz.krp@pappas.hu

MEGÚJULT A HUNYADI JÁNOS ÚTI
SZEMÉLYAUTÓ-MUNKA FELVÉTELÜNK
S

zámunkra a fejlődés egyet jelent
ügyfeleink egyre magasabb színvonalon történő kiszolgálásával. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy szervizpontjaink
munkafelvétel területeit folyamatosan
megújítjuk.
A célunk az volt, hogy ügyfeleink maximális kényelemben, modern és kellemes
környezetben várakozhassanak szervizelt autóikért.
Átláthatóbb és letisztultabb design várja
a XI. kerületi szervizünkbe érkezőket.

A COMPACT-3 CSOMAG ELŐNYEI:
• Alkatrészkedvezmény: a karbantartási csomag ideje alatt a
beépített eredeti Mercedes-Benz alkatrészekből 10-15% kedvezményt nyújtunk
• Vezetett szervizfüzet
• A karbantartásokat, javításokat Eredeti Mercedes-Benz alkatrészekkel és kenőanyagokkal, gyári technológiával végezzük
• Minőség minden téren: a karbantartások és javítások során beépített alkatrészekre 2 év javítási garanciát adunk

MUNKAFELVÉTEL ELÉRHETŐSÉGEK:

HUNYADI JÁNOS ÚT SZERVIZ INFORMÁCIÓ:
Tel.: +36 1 463 7480 | E-mail: szerviz.abf@pappas.hu

www.pappas.hu/mercedesmeadapter

COMPACT-3 CSOMAGAJÁNLAT
A

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ-SZERVIZ
NYITVA: H–P: 7:30–19 ÓRÁIG SZ: ügyelet

A Compact-3 csomag minden Mercedes-Benz személygépjárműre elérhető,
kivéve G-osztály, AMG járművek, 8, ill. többhengeres járművek.
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PAPPAS SZERVIZ

PAPPAS SZERVIZ

Progresszív
szervizkedvezmény

KIA SZERELŐI VERSENY
A KIA SZERELŐI VERSENY (TECHNICIAN SKILLS CUP)
MAGYARORSZÁGI DÖNTŐJÉRE 2018. FEBRUÁR 28-ÁN
KERÜLT SOR.

A

nemzeti döntőbe azon KIA STEP2
képesítésű kollégák közül 8-an jutottak be, akik a legmagasabb pontszámot érték el az online selejtezőn.
A döntőbe jutott szerelőknek 2 elméleti
és 2 gyakorlati feladatot kellett teljesíteniük. Az elméleti tesztkérdéseken túl előre
rögzített CAN-busz jeleket kellett felismerniük és ezeken néhány paramétert
megmérniük.
Továbbá a gyakorlati feladatok keretében be kellett állítaniuk egy 7 sebességes DCT sebességváltó mechanizmusát
a hozzá szükséges célszerszámokkal,
illetve meg kellett találniuk egy Plug-in
Hybrid Optima SW indítási hibájának okát
annak áramtalanítása után.

HOZZA BE IDŐSEBB ALFA ROMEO, JEEP VAGY FIAT GÉPJÁRMŰVÉT, HISZEN
NAGYON KEDVEZŐ ÁRON JUTHAT EREDETI ALKATRÉSZHEZ!

A versenyzők részt vettek egy 3 modulból álló vezetéstechnikai tréningen is,
ahol elsajátíthatták a rántópadon kitörő
autó kezelését, illetve az országúti pályán az ideális ívek mellett a Kia modellek
kitűnő mentettulajdonságait is megismerhették. Többek között a KIA Stinger AWD
3.3 V6 bi-turbó 370 lóerős változatát is
vezethették!
A vezetésélményét a szlalomverseny koronázta meg.

Az idő múlása minden autót próbára tesz, ezért érdemes ismét
formába hoznia gépjárművét. Ha nem is észlel problémát, szakértőink figyelmét semmi sem kerülheti el: az elhasználódott,
meghibásodott, cserére szoruló alkatrészek a hozzáértő figyelemnek köszönhetően most kiszűrhetők, sőt vonzó áron eredeti
alkatrészekre cserélhetők.

A szerelői versenyen a második és harmadik helyezett is a Pappas Auto munkatársa lett.

2. helyezett: Miklós Róbert – Pappas Auto
Magyarország Kft. (Budapest, Kárpát utca)

Gratulálunk kollégainknak a kiváló
helyezésekhez!

3. helyezett: Németh Gábor – Pappas Auto
Magyarország Kft. (Pécs)

Minél öregebb az autója, annál több kedvezménnyel számolhat! A Pappas Auto-nál törődünk az idősebb gépjárművekkel is,
éppen ezért a progresszív kedvezményünkkel engedményes
áron kiváló minőségű eredeti alkatrészeinkkel tarthatja karban
korosodó autóját:

10% KEDVEZMÉNY
A GÉPJÁRMŰ 4 ÉVES KORÁBAN*

20% KEDVEZMÉNY
A GÉPJÁRMŰ 5–7 ÉVES KORA KÖZÖTT*

TARTOZÉKOK

30% KEDVEZMÉNY
A GÉPJÁRMŰ 8–10 ÉVES KORA KÖZÖTT*
* A kedvezményeket a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítjuk.

A további információk tekintetében keresse munkafelvevő kollégánkat a magazin hátoldalán megadott
elérhetőségeken.

Az Eredeti Kia Alkatrészek és tartozékok pontosan megegyeznek az eredeti, gyári elemekkel. Ez azt jelenti, hogy úgy tervezték és készítették őket, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek
gépjárművéhez. Csúcsminőségűek, megbízhatóak, időtállók.
Hogy mi is hozzájáruljunk élményekkel teli nyarához, most 10%
kedvezményt biztosítunk a tartozékok áraiból. Ízelítő széleskörű ajánlatunkból:
Az ajánlat 2018. május 31-ig érvényes.
A teljes árlistáról érdeklődjön kollégáinknál!
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TARTOZÉK / KIEGÉSZÍTŐ

ÁR

– Alumínium tetőcsomagtartó keresztrúd

63 095 Ft

– Zakótartó

14 230 Ft

– Kerékpártartó

33 415 Ft

– Ipadtartó

47 540 Ft

– Napfényvédő

16 860 Ft

Legyen
a munkatársunk!

PAPPAS SZERVIZ
PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
HASZONGÉPJÁRMŰ-SZERVIZEK

PAPPAS SZERVIZ

NYITOTT POZÍCIÓINK:
MUNKAFELVEVŐ

ÚJ

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ
AUTÓSZERELŐ
KAROSSZÉRIALAKATOS
FÉNYEZŐ
RAKTÁROS

A PAPPAS AUTO HASZONGÉPJÁRMŰSZERVIZT NYITOTT SZÉKESFEHÉRVÁRON
AZ ÚJ SERVICE-CENTERRŐL BOHÁCS LÁSZLÓ SZERVIZVEZETŐVEL
BESZÉLGETTÜNK.
A székesfehérvári nem a Pappas Auto első haszongépjárműszervize. Ennek kapcsán mesélnél nekünk a telephely
fejlődéséről?
BOHÁCS: Ez az 5. telephelyünk, ahol speciálisan Mercedes-Benz
haszongépjárművek számára építettünk ki Service-Centert.
Ez azt kell mondjam, logikus döntés volt. 2007-ben még csak 10
dolgozóval nyitottuk meg szervizünket, Mercedes-Benz személygépjárművekre specializálódva, majd bővült a márkaportfólió.
Idén pedig már a haszongépjárművek is csatlakoznak hozzánk.
A beruházás tervezésekor döntő szerepe volt ügyfeleink elvárásainak és igényeinek. A székesfehérvári régió ugyanis a Pappas
Auto szolgáltatási területének tekintetében kulcsfontosságú.
Miért tulajdonítasz a székesfehérvári telephelynek stratégiai
szerepet?
BOHÁCS: Székesfehérvár és környékének gazdasága dinamikusan fejlődik, közlekedési szempontból pedig a város a legjelentősebb útvonalak mentén fekszik. Mind az M7 autópálya,
mind a 7. sz. főút közelsége igen kedvező. Vállalatunk célja,
hogy ügyfeleink számára minden fontos csomópontnál elérhetőek legyünk.
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Melyek az új Service-Center legkiemelkedőbb jellemzői?
BOHÁCS: Először is természetesen a csúcstechnológia és a
legmodernebb eszközök, ahogy azt a Mercedes-Benz ügyfelei már megszokhatták és ami a Pappas Auto-tól elvárható.
A szerviz mintegy 500 négyzetméteres alapterületen helyezkedik el, galériával együtt. Ehhez jön még a szerelvények kényelmes fogadására alkalmas szilárd burkolatú parkoló. Telephelyünk tehát grandiózus bővítésen esett át.
Térjünk rá a lényegre: milyen szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek az új márkaszerviz?
BOHÁCS: Szolgáltatásaink a karbantartás és szerviz fogalmának
teljes spektrumát lefedik, melyek: garancia időn belüli és azon túli
javítások, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, tachográf,
biztosítási ügyintézés és kárrendezés, eredeti Mercedes-Benz
alkatrészek értékesítése. Új szervizünkben kényelmi szolgáltatásokat is kínálunk annak érdekében, hogy a várakozás is kellemes
lehessen: szabad ügyfél-WIFI-t, sofőröknek zuhanyzási lehetőséget biztosítunk. Felkészült székesfehérvári szervizcsapatommal
bízom benne, hogy elnyerem ügyfeleink bizalmát.

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

Önéletrajzát az alábbi
e-mail-címre várjuk:

karrier@pappas.hu
Király Emese
E-mail:
emese.kiraly@pappas.hu
Tel.: +36 1 451 2259

HR elérhetőségek

FRISSÜLJÖN FEL KEDVEZŐ ÁRÚ
KLÍMABERENDEZÉSEINKTŐL!

A Compact klíma önálló, álló motor mellett is működtethető légkondicionáló berendezés.
Így a sofőr kényelmesebb körülmények között, kellemes hőmérsékleten pihenhet, és frissen
kezdheti a következő napot. A kétkompresszoros rendszer két külön párologtató- és konden
zátorköre dupla légkondicionáló rendszerként működik, tápellátását pedig a kamion akkumu
látoráról nyeri.
• Minimális karbantartási igény.
• A vezetőfülke fúrása nélkül beépíthető a tetőszellőző helyére.
• Hűtőteljesítmény: 1,4 kW, kettős akkumulátorvédelem, távirányítóval vezérelhető.

TRP COMPACT KLÍMA
BEÉPÍTÉSSEL EGYÜTT

398 025 Ft+áfától

A részletekről, személyre szabott ajánlatokról érdeklődjön
a kiadvány hátoldalán található elérhetőségeken.
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Butik ajánlataink

PAPPAS SZERVIZ

MERCEDES-BENZ BUTIK

A Pappas Auto-nál nem csak az autókkal kapcsolatos álmok válhatnak valóra. Válogasson
elegáns, hasznos és értékes ajándékötleteink széles kínálatából – saját magának, párjának
és a gyerekeknek.
Női napszemüveg
B6 695 3267
42 675 Ft

MÁRKASZERVIZEINKET BUDAPESTEN,
DEBRECENBEN, SZEGEDEN, PÉCSETT ÉS
IMMÁRON SZÉKESFEHÉRVÁRON IS A LEGMODERNEBB MŰHELYBERENDEZÉSEKKEL
SZERELTÜK FEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY
AZ IVECO-ÜGYFELEK RÉSZÉRE IS ELÉRHETŐVÉ VÁLJON A MEGBÍZHATÓ, MINDEN
RÉSZLETRE KITERJEDŐ PAPPAS-MINŐSÉG.
Szolgáltatásainkat minden telephelyünkön az ügyfelek ak
tuális igényeinek megfelelően nyújtjuk, melynek során arra
törekszünk, hogy a haszongépjárművek a lehető legrövi
debb időt töltsék szervizeinkben.

	IVECO SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK
A PAPPAS AUTO-NÁL:
ÚJ
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–	garanciális és garanciaidőn túli javítások
– teljes körű karbantartás és javítás
– alkatrész-értékesítés
– karosszériajavítás és -fényezés
– műszaki vizsgáztatás
– service 24 h
– TollCollect

AMG férfi pénztárca
12 x 1,5 x 9,2 cm
B6 695 4137
39 395 Ft

Női táska
anyag: műbőr
36 x 15 x 35 cm
Ezüst B6 695 3712
Piros B6 695 3713
Kék B6 695 3714
13 110 Ft

Mercedes-Benz női (Rose) parfüm
30 ml
60 ml
B6 695 8574 B6 695 8573
14 560 Ft
17 875 Ft

Swarovski kristályokkal díszített nyakörv
Állítható hosszúság: 28-36 cm
B6 695 3953
Állítható hosszúság: 48-56 cm
B6 695 3954
33 135 Ft
Női karóra
B6 695 3564
91 955 Ft

Mercedes-AMG GT C, Roadster
1:18-as méretű modellautó
B6 696 0444
26 500 Ft

Tekintse meg teljes
kínálatunkat honlapunkon:
www.pappas.hu/shop
Szeretettel várjuk Budapesten, a XIII. ker., Kárpát u. 21. (tel.: +36 1 451 3292), és XI. ker., Hunyadi János út 6. sz. (tel.: +36 1 463 7486) alatt, ahol megvásárolhatja,
ill. megrendelheti minőségi termékeinket. A megadott árak tájékoztató jellegűek.
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A PAPPAS AUTO

BEMUTATÓTERMEI

BUDAPEST

BUDAPEST

SZÉKESFEHÉRVÁR

PÉCS

SZEGED

DEBRECEN

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

NYITVATARTÁS:

NYITVATARTÁS:

1133 Budapest, Kárpát u. 21.

•• Mercedes-Benz-, smart-értékesítés és szerviz
•• Jahreswagen-értékesítés
•• Kia-értékesítés – Bejárat a Pannónia utca felől
•• Kia-szerviz – Bejárat a Pannónia utca felől
•• Alfa Romeo-, Jeep-értékesítés és szerviz –
Bejárat a Pannónia utca felől
•• Mercedes-Benz szervizszerződés
•• Karbantartás és szerviz minden
Mercedes-Benz és smart személygépjármű részére
•• Karosszériajavítás és -fényezés
•• Expressz szerviz
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Service 24h
•• MobiloLife — mobilitáscsomag
minden esetre
•• Saját autómentő
•• Kárrendezés
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning

NYITVATARTÁS:

MB-szerviz:
H–P: 7:30–19 h
MB-értékesítés: H–P: 9–18 h
Kia-értékesítés: H–P: 9–18 h
Kia-szerviz:
H–P: 8–16:20 h
Alfa Romeo-, Jeep-értékesítés
		
Alfa Romeo-, Jeep-szerviz:
		
Alkatrész:
H–P: 8–18 h

SZ: ügyelet
SZ: 9–13 h
SZ: 9–13 h
SZ: ügyelet
H–P: 9–18 h
SZ: 9–13 ügyelet
H–P: 8–16:20
SZ: ügyelet

TELEFONSZÁMOK:

Információ:1/451-2200
Mercedes-Benz és smart:
1/451-2240
Alfa Romeo, Jeep:
1/452-2292
Kia:
1/889-2605, 1/889-2615
Munkafelvétel:
Mercedes-Benz szgk., smart:
1/451-2270
Alfa Romeo, Jeep:
1/451-2298
Kia:1/889-2610
Karosszériajavítás, -fényezés:
1/451-2275

1117 Budapest, Hunyadi János út 6.

•• Mercedes-Benz, Jeep, Lancia és Kia szgk.és haszongépjármű-értékesítés és szerviz
•• Mercedes smart-értékesítés és szerviz
•• Transzporter-, Unimog- és haszongépjárműértékesítés és szerviz, Unimog Mobil Szerviz
•• Használtgépjármű-, Jahreswagen-értékesítés
•• Fiat Professional-értékesítés és szerviz
•• Karosszériajavítás és -fényezés
•• DAF haszongépjármű-szerviz
•• Iveco haszongépjármű-szerviz
•• OMNIplus-szolgáltatás
•• Teljesítménymérő pad
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Saját autómentő, kárrendezés
•• Service 24h
•• Szombati ügyelet
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning
•• Haszongépjármű- és buszmosó

Tehergépjármű-szerviz: H–P: 6–22 h SZ: 8–13 h
OMNIplus:
H–P: 7–18 h
Alkatrész:
H–P: 6–22 h SZ: 8–13 h
MB-értékesítés:
H–P: 8–18 h SZ: 8–13 h
Kia-értékesítés:
H–P: 9–18 h SZ: 9–13 h
MB szgk., Jeep, Lancia, Kia szerviz: H–P: 7:30–19 h
Alkatrész-értékesítés:		
H–P: 8–17 h

TELEFONSZÁMOK:

Információ: 
1/463-7400
Mercedes-Benz:
1/463-7505, 1/463-7501
Jeep, Lancia, Fiat: 
1/463-7499
Kia: 
1/889-2606
Unimog:20/943-6938
Fiat Professional:
1/463-7421
Haszn. szgk. és Jahreswagen: 
1/463-7509
Munkafelvétel:
MB szgk., Kia, Lancia, Jeep: 
1/463-7480
MB trp., tgk., FIAT prof., Iveco, DAF:
1/463-7465
Trp., Fiat, Lancia szgk.:
1/463-7462
Busz (MB, Setra): 
1/463-7444
Karosszériajavítás:1/463-7463

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131.

•• Mercedes-Benz személygépjármű- és transzporterértékesítés és szerviz
•• Használtgépjármű- és Jahreswagen-értékesítés
•• Fiat Professional-szerviz
•• Fiat-szerviz
•• Kia-értékesítés és szerviz
•• Lancia-szerviz
•• Mercedes-Benz szervizszerződés
•• Karosszériajavítás és -fényezés
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Service 24h
•• MobiloLife és MobilityGo — mobilitáscsomagok
minden esetre
•• Autómentés, kárrendezés
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning
•• Jeep-szerviz
•• Mercedes-Benz tehergépjármű-szerviz Új!
•• Iveco haszongépjármű-szerviz Új!

Szerviz:
Alkatrész:
Értékesítés:

H–P: 7:30–17 h
H–P: 7:30–17 h
H–P: 9–18 h

SZ: ügyelet
SZ: 8–13 h

TELEFONSZÁMOK:

Információ:22/889-180
Mercedes-Benz szgk.:
22/889-192

22/889-196, 22/889-206
Mercedes-Benz trp.:
22/889-181, 22/889-184
Kia:
22/889-182, 22/889-197
Használtgépjármű- és
Jahreswagen-értékesítés: 22/889-183, 22/889-193
Munkafelvétel:
Szgk. és transzporter:
22/889-190
Fiat:22/889-186
Kia és karosszériajavítás: 
22/889-187

SZIGETSZENTMIKLÓS

1118 Budapest, Budaörsi út 66.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 19.

SZOLGÁLTATÁSOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

NYITVATARTÁS:

NYITVATARTÁS:

H–P: 9–18 h Sz: 9–13 h

TELEFONSZÁM:
Információ: 

•• Használt transzporter- és tehergépjármű-értékesítés

NYITVATARTÁS:

Szerviz:
H–P: 8–16:30 h
Alkatrész: H–P: 7:30–16 h
Értékesítés: H–P: 9–18 h

TELEFONSZÁM:
Információ: 

SZ: 8–13 h
SZ: 8–13 h
SZ: 9–13 h

Információ:	
72/539-539
Mercedes-Benz szgk.:
72/539-538
Mercedes-Benz trp.:
72/539-538
Jeep:72/539-072
Kia:	
72/539-070, 72/539-087
Használt szgk., Jahreswagen: 
72/539-533
Haszn. haszongépjármű:
72/539-073
Munkafelvétel:
Szgk.:72/539-543
Haszongépjármű, transzporter: 
72/539-535
Karosszériajavítás, -fényezés: 
72/539-542

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.

•• Mercedes-Benz személygépjármű-értékesítés
és szerviz
•• Mercedes-Benz haszongépjármű-értékesítés
és szerviz
•• Jeep-értékesítés és szerviz
•• Fiat személygépjármű-értékesítés és szerviz
•• Fiat Professional haszongépjármű-értékesítés
és szerviz
•• Kia-értékesítés és szerviz
•• DAF haszongépjármű-szerviz
•• Használtgépjármű-értékesítés
•• Jahreswagen-értékesítés
•• Karosszériajavítás és -fényezés
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Service 24h
•• MobiloLife és MobilityGo — mobilitáscsomagok
minden esetre
•• Autómentés, kárrendezés
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning
•• OMNIplus-szolgáltatás

NYITVATARTÁS:
Szerviz:
Személygépjármű:
Haszongépjármű:
Alkatrész:
Értékesítés:

H–P: 7–18 h
H–P: 7–18 h
H–P: 8–18 h
H–P: 8–18 h

•• Mercedes-Benz személygépjármű-értékesítés
és szerviz
•• Mercedes-Benz haszongépjármű-értékesítés
és szerviz
•• Jeep-szerviz
•• Fiat személygépjármű-szerviz
•• Fiat Professional haszongépjármű-értékesítés
és szerviz
•• DAF haszongépjármű-szerviz
•• Használtgépjármű-értékesítés
•• Jahreswagen-értékesítés
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Service 24h
•• MobiloLife és MobilityGo — mobilitáscsomagok
minden esetre
•• Autómentés, kárrendezés
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning
•• OMNIplus-szolgáltatás

NYITVATARTÁS:
SZ: ügyelet
SZ: ügyelet
SZ: 8–13 h

Szerviz:
Személygépjármű:
Haszongépjármű:
Alkatrész:
Értékesítés:

H–P: 8–16:30 h
H–P: 6–22 h
H–P: 8–18 h
H–P: 8–18 h

TELEFONSZÁMOK:

ZALAEGERSZEG

NYITVATARTÁS:

Információ:62/553-999
Mercedes-Benz szgk.:
62/553-984, 62/553-988
Mercedes-Benz haszonjármű:
62/553-985
Jeep, Lancia:
62/553-982
Kia: 
62/553-980
Haszn. trp. és tgk.:
62/558-711
Haszn. szgk. és Jahreswagen:
62/553-995
Fiat szgk.:
62/553-993
Fiat Professional:
62/553-996
Munkafelvétel:
MB szgk. 
62/553-990, 62/553-998
MB trp. tgk.: 
62/558-718
DAF, Fiat Professional, Iveco:
62/558-710
Kia, Fiat szgk.:
62/558-713
Karosszériajavítás, -fényezés:
62/466-375

MOBIL PÉTER KFT.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3/A
•• Mercedes-Benz szgk.-, tarpo-, tgk.-szerviz
•• Mercedes-Benz szgk.- és trapo-értékesítés
•• Bosch Car Service

1/463 7500

4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B

TELEFONSZÁMOK:

SZOLGÁLTATÁSOK:

H–P: 9–18 h Sz: 8–13 h
1/463 7527

•• Mercedes-Benz szgk.- és transzporter-értékesítés
és szerviz
•• Mercedes-Benz tehergépjármű-szerviz
•• Jeep-szerviz
Kia-értékesítés és szerviz
•• Használtgépjármű-értékesítés
•• Jahreswagen-értékesítés
•• Karosszériajavítás és -fényezés
•• OMNIplus-szolgáltatás
•• Kötelező műszaki vizsgáztatás elvégzése
•• Felépítményjavítás
•• Gumiszerviz és -tárolás
•• Service 24h
•• MobiloLife és MobilityGo — mobilitáscsomagok
minden esetre
•• Autómentés, kárrendezés
•• Exkluzív AMG, BRABUS tuning

TELEFONSZÁMOK:

BUDAPEST
•• prémium minőségű használt személyautók értékesítése

7630 Pécs, Koksz u. 125.

SZ: ügyelet
SZ: ügyelet
SZ: 8–13 h

Információ: 
52/525-360
52/525-361
Mercedes-Benz szgk.:
52/525-370, 52/525-371,
52/525-373
Mercedes-Benz haszon.: 52/525-366, 52/525-372
Fiat Professional:
52/525-376
Használt szgk., Jahreswagen: 
52/525-375
DAF:52/525-374
Munkafelvétel:
MB szgk., trp.:
52/525-380
Fiat, Jeep:
52/525-383
MB, DAF, Iveco haszon.: 52/525-369, 52/525-381
52/525-387

H–P: 8–17 h
Sz:
9–12 h

TELEFONSZÁMOK:

Információ: 
92/815-500 és 30/643-9095
MB szgk.- és trapo-értékesítés: 
92/815-500
30/643-9094
Munkafelvétel: 
92/815-507, 30/643-9096
Alkatrész-értékesítés: 
92/815-513
30/643-9097

MERCEDES-BENZ
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