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SZERVIZMAGAZIN
szerviz- és tartozékajánlatok

Üvegkár rendezés NÁLUNK 
Akár díjtalanul, teljes körű 

ügyintézéssel! 
Részletek a 37. oldalon

OLAJCSERE AKCIÓ
már 9.990 Ft-tól!
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A tulajdonosok részére kedvezményes díj ellenében kínáljuk az átvizsgálást. Az átvizsgálás során meg-
bontás nélküli szemrevételezéses átvizsgálás történik, az átvizsgálás eredményét dokumentáljuk.

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Fogadja tőlünk szeretettel ezt a kedvezményre 
jogosító kupont. Kérjük, hogy a vásárlást igazoló számlát őrizze meg, mert a kupon 
beváltásánál szüksége lesz rá. Amennyiben a következő szerviz látogatás alkalmá-
val ezt a kupont az Autó-Doktor Prémium szervizében felhasználja, úgy kedvez-
ményre lesz jogosult a javítás összegéből, értékhatártól függetlenül.

A kedvezmény kizárólag az Autó-Doktor üzletében váltható be az előző vásárlást 
igazoló számla bemutatásával egyidejűleg. A kupon más promóciókkal, akciókkal 
és már kedvezményes árú termékekkel nem vonható össze. Egy vásárlás alkalmá-
val csak egy kupon váltható be. A kedvezmény csak szervizszolgáltatásokra és az 
Autó-Doktor-nál vásárolt bizonyos alkatrészekre vonatkozik.

A részletes feltételekről kérjen tájékoztatást szervizünkben!

AZ ÁTVIZSGÁLÁS TARTALMA:
-  folyadékszintek (motorolaj, szervokormány-olaj, ablakmosó folyadék) ellenőrzése;
-  gumiabroncsok állapotának, vizsgálata, gumiabroncs nyomások beállítása,
-  világító- és jelzőberendezések helyes működésének ellenőrzése;
-  fékrendszer és fékfolyadékszint ellenőrzése;
-  hűtőrendszer tömítettségének ellenőrzése;
-  ablaktörlő lapátok állapotának ellenőrzése;
-  ékszíj feszességének és állapotának vizsgálata;
-  szélvédő- és fényszórómosó-rendszer működés vizsgálata;

futómű,  emisszió, lengéscsillapító műszeres mérés.

Kedvezményes TAVASZI/ŐSZI ÁTVIZSGÁLÁS

TÖRZSVÁSÁRLÓI BÓNUSZKÁRTYA

Autó-Doktor elsődleges célja, hogy Ügyfeleink elégedettek legyenek velünk, és ezért igyekszünk a 
lehető legkörültekintőbben tájékoztatni Őket a járművük műszaki állapotával  kapcsolatban. Tisztá-
ban vagyunk vele, hogy a gépjárműjavító szakmához sajnos az emberek nagy része még mindig bi-

zalmatlanul viszonyul, ezért próbálunk olyan átlátható Ügyfélkezelést a vevőink részére biztosítani, amelyek reményeink szerint 
megváltoztatják ezt a nézetet, és erősítik a bizalmat az Autó-Doktor és szolgáltatásai iránt.  Kérjük olvassa el azokat a szempon-
tokat, amelyeket fontosnak tartunk, bízva abban, hogy ezeket Ön is értékelni fogja, 
ha egyszer gépjárműjavítással kapcsolatos 
problémája akad. Várjuk szeretettel.

ELŐSZÓ

195/65 R15
LM 32
14.990.-/db-tól*

205/55 R16
LM 32
23.990.-/db-tól*

175/65 R14
Winterhawk 2
11.990.-/db-tól*

195/65 R15
Winterhawk 2
12.990.-/db-tól*

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK: GUMIHOTEL

kiváló minőségű termékek
minden magyarországon forgalmazott márka

hatalmas választék
legjobb ár-érték arányè

• könnyűfémtárcsákból
• acéltárcsákból
• kerékcsavarokból
• zárható kerékőrökből
• dísztárcsákból
• hóláncokból
• hó-, csomagtér- 
  és gumitálcákból

• le- felszerelés
• gumimosás
• gumiszerelés
• centírozás
• új cink súlyok
• új szelep
• nitrogén-gáz feltöltés*

*opcióként

Mi szakszerűen 
tároljuk és ápoljuk
az Ön nyári és 
téli gumiját!

FIX SZERELÉSI 

KEREKENKÉNT
ÁRAINK

185 R14 C
KC 11
15.990.-/db-tól*

195/70 R15 C
KW 7400
16.990.-/db-tól*

Kisteherautó 
gumiabroncsok!

7c0 alatt téligumi

Centírozási 
Speciális 

Technológia!

h-8600 siófok - kiliti, Papfődi u.1. • tel.: +36-84-519-219 • fax: +36-84-519-211
www.auto-doktor.hu  •  info@auto-doktor.hu

Kérje komputeres, három dimenziós
futóműdiagnosztikánkat!

A guMiAbronCSoK éleTTArTAMA 5 év,
KérjüK ügyeljen A gyárTáSi dáTuMrA (doT-SZáM).

A német                       cég által gyártott
legmodernebb típusú, csúcskategóriás gépekkel dolgozunk.

VEGYE IGÉNYBE ÁRUHITEL 
SZolgálTATáSunKAT!

155/70 R13
KW 7400
8.490.-/db-tól*

165/70 R14
KW 7400
10.990.-/db-tól*

vásároljon magának biztonságot!

téli gUmiabronCs akCió!

*Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

5 év prémium
garancia az általunk 
forgalmazott 
új gumiabroncsokra*
*Hibátlan, beállított futómű és lengéscsillapító esetén!
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MIT JELENT AZ AUTÓ-GYORSSZERVIZ?
Az ötlet több mint 50 éve született az USA-ban. Az au-
tó-gyorsszerviz titka az előzetes bejelentést nem igénylő ja-
vításokra való specializálódásban illetve bizonyos alkatrészek 
gyors cseréjében rejlik. Ezek a következők: kipufogók, fékek, 
kenőanyagok, abroncsok, lökésgátlók, könnyűfém- és acél-
tárcsák, akkumulátorok, izzók, ablaktörlők, gyújtógyertyák, 
ékszíjak, lég, -olaj és üzemanyagszűrők, valamint minden, az 
inspekció (időszakos karbantartási munkálatok) körébe tarto-
zó szolgáltatások szerepelnek a kínálatunkban.

GYORSAN, PONTOSAN, SZAKSZERŰEN, 
OLCSÓN!
Az Autó-Doktor Horváth Kft. Prémium gyorsszerviz és a ha-
gyományos műhelyek közötti legfőbb különbséget - a fenti 
idézeten kívül - az átláthatóság jelenti minden vonatkozásban, 
továbbá minden szervizlátogatást igénybe vevő gépjármű 
jármű-diagnosztikai vizsgálaton esik át, aminek  költségét a 
javítás megrendelése után visszatérítjük. Így Ön pontos képet 
kaphat járműve műszaki állapotáról, ami hozzásegíti ahhoz, 
hogy megnövelje gépjárművének értékállóságát, megelőzze 
a váratlan meghibásodásokkal járó költséges javításokat, va-
lamint, hogy biztonsággal vehessen részt a közlekedésben. 
Hitvallásunk szerint nincs kicsi vagy nagy feladat. Cégünket 
a sikeres és eredményes feladatok végrehajtása motiválja. Cé-
lunk az elégedett, intelligens és visszatérő ügyfélkör kialakítá-
sa akik értékelik a magas minőségi szolgáltatásainkat.

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ 1988. 
ÉVI I. TÖRVÉNY 24. § (1) ÉRTELMÉBEN:
Az üzembentartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott 
járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédel-
mi követelményeknek megfeleljen. Az Autó-Doktor Horváth 
Kft. szervizében elvégzett díjtalan 99 pontos közlekedésbiz-
tonsági műszaki átvizsgálás - az ügyfél a munkafolyamatot a 
helyszínen nyomon követheti - megtörténte után kötelesek 
vagyunk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy milyen kar-
bantartási-, és javítási beavatkozásokat javaslunk elvégeztetni 
az Ön gépjárműve kifogástalan működése érdekében.

MI NAGYRA ÉRTÉKELJÜK 
AZ ÖN HŰSÉGÉT!
Amennyiben az alkalmankénti szervizszámlájának összege 
meghaladja az 15.000 Ft-ot, aláírással és pecséttel igazolt hű-
ségbónusszal jutalmazzuk. Ezzel a 3. és a 9. szervizlátogatás 
alkalmával értékes ajándékcsomagot vehet át, a 6. és 12. szer-
vizlátogatás esetén a DÍJTALAN OLAJCSERE SZERVIZ szolgál-
tatásunkat veheti igénybe.

NINCS SZÜKSÉG ELŐZETES 
BEJELENTKEZÉSRE!
Ön autójával előzetes bejelentés nélkül (olajcsere és gumicse-
re esetén) egyenesen az Autó-Doktor Horváth Kft. műhelyhez 
hajthat, ahol felsőfokú végzettséggel rendelkező szervizve-
zető, s a különlegesen jól képzett nagy szakmai gyakorlatot 
szerzett személyzet azonnal rendelkezésére áll, nem kell vá-
rakoznia.

OPTIKAI ÁTLÁTHATÓSÁG:
Ön egy pillanatra sem téveszti autóját szem elől és jelen lehet 
a javításnál. Az Autó-Doktor Horváth Kft. műhely barátságos 
és a sok üvegfelületnek köszönhetően világos. Amíg Ön az 
autójára vár, megihat egy kávét és elolvashatja az ügyfelek-
nek odakészített magazinokat és újságokat, továbbá vezeték 
nélküli internetes hálózat elérésére is lehetősége van.

ÁTLÁTHATÓSÁG AZ ÁRAK TERÜLETÉN:
Még a javítás megkezdése előtt írásban is tájékoztatjuk a 
számla várható végösszegéről. Az ár az anyagárból és a mun-
káért felszámított fix, rögzített árból tevődik össze. Itt nincse-
nek un. „mester-díjtételek”, amiket képtelenség ellenőrizni. 
Az Autó-Doktor Horváth Kft. valamennyi szolgáltatására cso-
magban kezelt fix, rögzített árat kínál, amely mindenki szá-
mára publikus és ettől semmilyen körülmények között nem 
térünk el. Az Autó-Doktor Horváth Kft. beszerzési volume-
nére tekintettel kapott árkedvezményeket teljes egészében 
továbbadjunk ügyfeleinknek. Fix, rögzített csomagban kezelt 
árainkat egyértelműen megadjuk és jól láthatóan kifüggeszt-
jük. Árajánlatainkat ingyenesen elkészítjük és betartjuk. A 
szervizeinkben így nyomon követheti a munkák előrehaladá-
sát. Alkatrészt kizárólag garanciális okból cserélünk, számlá-
val igazolt szakszerű beszerelés esetén! Szolgáltatásaink ösz-
szessége arányban áll az alkalmazott árazási gyakorlatunkkal.

SOKAN, KIZÁRÓLAG A LEGALACSONYABB 
ÁRAJÁNLAT ALAPJÁN DÖNTENEK,  a szervi-
zek kiválasztásánál ami - a szolgáltatásoktól való eltérések, 
az alkatrészek minősége, a hatékonyság, a gyári minőségi 
normáknak való megfelelés hiánya, a kötelező munkafolya-
matok elhagyása vagy a határidők be nem tartása miatt - sok 
esetben jóval magasabb végleges árat eredményez. Fontos, 
hogy az ár/értek arány - és ne a legalacsonyabb ár - alapján 
történjen a szerviz kiválasztása. Az ár és az érték megfelelő 

arányáról pedig csak abban az esetben beszélhetünk, ha az 
elvégzett munka megfelel a céljának, kielégíti a használó igé-
nyeit, és teljes élettartamára vonatkozóan képes megőrizni 
a minőség és a költségek egyensúlyát valamint a teljes körű 
garancia vállalást a szakszerűen elvégzett javításokra. Az 
intelligens diagnosztikai műszerezettségnek, a jól képzett 
szakembergárdának, a gépjármű biztonságának és a gyári 
technológia alkalmazásának a hiánya valamint az alkatrészek 
élettartamának alacsony szintje nemcsak hogy megnöveli az 
ügyfél költségeit, de a vállalkozás jó hírnevét is aláássa.

ÁTLÁTHATÓSÁG 
A SZÁMLÁZÁS TERÜLETÉN:
A kiállított számlát Önnel együtt ellenőrizzük, ami a garanciát 
is biztosítja a továbbiakban. Az semmi olyat nem tartalmaz-
hat, amiben előre nem állapodtunk meg. Ön fizethet kész-
pénzzel, de természetesen hitelkártyával is.

ÁTLÁTHATÓSÁG A SZOLGÁLTATÁSOK 
TERÜLETÉN:
Amennyiben a javítás, megbontás során kiderülne, hogy más 
alkatrészek is cserére szorulnak, azt mindig előre megbeszél-
jük Önnel. Ön saját maga is meggyőződhet a hibáról és el-
döntheti, hogy kívánja-e elvégeztetni a pótlólagos javításokat 
vagy sem. Az Ön autója, pénze, döntése! Célunk, a gépjármű-
ve gyári, eredeti műszaki állapotának visszaállítása.

ÁTLÁTHATÓSÁG AZ ALKATRÉSZEK 
MINŐSÉGE TERÜLETÉN:
Az Autó-Doktor Horváth Kft.-nél kizárólag nemzetközi hírnév-
nek örvendő gyártók ismert, gyári- és az eredeti alkatrészek-
kel egyenértékű, minőségi termékei kerülnek felhasználásra. 
Szóba sem jönnek tehát olcsó utángyártott termékek, hogy 
azokat azután drágán számlázzuk tovább. A tönkrement al-
katrészt ügyfelünk tetszés szerint magával viheti, de akár az 
újonnan beépített alkatrész dobozát is megkaphatja. Ügyfe-
lünk mindent tudhat és tudnia is kell arról, hogy az autójával 
mi történik.

ÁTLÁTHATÓSÁG 
A GARANCIA TERÜLETÉN:
Minden esetben hosszú távú garanciát vállalunk alkatrészeink 
és szolgáltatásaink minőségére. Ezért csak kizárólag a gyári 
technológiai utasításnak megfelelő - a gyári garancia megtar-
tása mellett - javítást végzünk. Ezt megígérjük Önnek!

ÁTLÁTHATÓ PONTOSSÁG A GÉPJÁR-
MŰJAVÍTÁSBAN (DIGITÁLIS FORRADA-
LOM A GÉPJÁRMŰJAVÍTÁSBAN):
Minden mérő és beállító eszközünk a világ élvonalába tartozó 
digitális elektronikával vezérelt, és rendelkeznek az autógyá-
rak műszaki információival és beállítási értékeivel, valamint 
a javítási technológiáival. A betöltött kenőanyagok meny-
nyisége, a beállított abroncsnyomás mért és ellenőrzött. A 
legkorszerűbb kerékkiegyensúlyozó berendezés, a digitális 
kamerákkal felszerelt futómű beállító készülék, a legfrissebb 
szoftverrel rendelkező intelligens diagnosztikai számítógép 
garanciát jelent a pontos munkavégzésre. A lengéscsillapítók 
és a fékrendszer vizsgálatát szintén a legkorszerűbb mérési 

elvek alapján működő berendezéseken végezzük. A speciális 
célszerszámaink beszállítói világhírű német cégek. A korsze-
rű gépjárműjavításhoz nélkülözhetetlen a naprakész műsza-
ki információk ismerete. Vállalkozásunk rendelkezik a német 
TecDoc, Audacon, MaxiTools, Wiwid és az angol Autodata 
cég legfrissebb verziójú műszaki adatbázisaival, mely több 
mint 80 gyártó, 12.500 modelljének műszaki információit 
tartalmazza. Ezzel nem csak a pontos gyári beállítási para-
métereket, feltöltési  mennyiségeket és minőségeket tudjuk 
garantálni, hanem pontosan be tudjuk tartani az adott típusra 
vonatkozó gyári karbantartási, inspekciós ütemtervet. Ez az 
ütemterv tételesen felsorolja az adott futásteljesítményhez 
tartozó kötelező teendőket.

ÁRGARANCIA AZ ÁTLÁTHATÓSÁGÉRT:
Bízza autóját azokra, akik a legjobban ismerik! Kérjen árajánla-
tot szervizünkben és hasonlítsa azt össze egy másik szerviztől 
kapott ajánlattal! Ha esetleg a mienknél kedvezőbb ajánlatot 
kapna - azonos kapcsolódó szervizszolgáltatásokkal és sze-
relési technológiával együtt - mutassa be a másik szerviztől 
kapott ajánlatot és mi elvégezzük a munkát azon az áron.

KENŐANYAG GARANCIA
Az Autó-Doktor Horváth Kft. korlátozott jótállást vállal Ma-
gyarország területén a gépjármű-tulajdonos gépjárműve mo-
torjának kenőanyaggal érintkező, olajkörforgásban érintett 
mozgó alkatrészeiben bekövetkezett hibáiért, amennyiben a 
“kenőanyag garancia programban” a meghatározott feltéte-
leket teljesíti.

ÁTLÁTHATÓ TISZTASÁG, REND ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM:
Az Ön járművének javítását - felsőfokú végzettséggel rendel-
kező szervizvezető és a különösen jól képzett, nagy szakmai 
gyakorlatot szerzett személyzet, a korszerű berendezések al-
kalmazása mellett - tiszta és rendezett környezetben végez-
zük. A járművek javítása során keletkező veszélyes hulladékok 
kezelése - azok gyűjtésétől kezdve a csapadékvíz tisztításán 
és elvezetésén keresztül - kielégítik a legszigorúbb EU normá-
kat is.

ÁTLÁTHATÓ LOGISZTIKAI HÁTTÉR:
A gyors javítás elengedhetetlen feltétele, hogy az esetlegesen 
beépítendő cserealkatrész „kéznél” legyen. A 600 m2-es alap-
területű, többszintes raktárunkban több tízezer - gyári- az ere-
detivel megegyező minőségű - alkatrész áll rendelkezésre. Az 
áttekinthetőséget egy komoly kiépítettségű számítógépes 
hálózat és egy kimondottan erre a célra kifejlesztett szoftve-
rek biztosítják.

AMI BIZTOSAN MEGTÉRÜL...
Szolgáltatásaink igénybevételével az Ön jelentős értéket képvi-
selő gépjárművét olyan műszaki állapotban tudja tartani, hogy 
az mindig üzembiztos legyen. El tudja kerülni a költséges, vá-
ratlan meghibásodásokat. Korszerű, gyárilag adalékolt német 
LIQUI MOLY motorolajaink használatával, tiszta levegőszűrő 
betéttel üzemanyagot takaríthat meg, jelentősen csökkentheti 
a motor kopását, növelheti annak élettartamát. Egy jól beállí-
tott futómű, korrekt lengéscsillapító tízezer kilométerekkel 
hosszabbítja meg abroncsainak futásteljesítményét.

AUTÓDOKTOR 
FILOZÓFIA
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ÜGYFÉLDIALÓGUS Korrektség és átláthatóság a két legfontosabb szempont a szol-
gáltatásaink területén. Az Ügyféldialógus ezért kiváló alapja en-
nek bizonyítására. Közösen megvizsgáljuk a járművet, és közben 
érthetően elmagyarázzuk milyen hibákat fedeztünk fel vagy mi-
lyen karbantartási műveleteket kell rövidesen elvégezni.

AZ ÜGYFÉLDIALÓGUS ELŐNYEI:
• Optimálisan tud dönteni a lehetséges karbantartási és szerelési munkákról. 
• Az átláthatóság keretében az Ügyfél saját maga dönti el, hogy a járművön elvégzett közös átvizsgálás és 
 az azt követő árajánlat alapján mit javíttat meg. 
• Minden munkafolyamat világosan és érthetően el van magyarázva.
• A kisebb hiányosságokat is időben fel tudjuk ismerni.
• A javítások időpontját közvetlenül az Ön személyes munkafelvevőjével egyeztetheti le.
• A szerviz-tanácsadón keresztül egy teljes körű, kompetens magyarázatot és hibaanalízist kap a járműjéről.
• A gyári minőségű alkatrészek garantálják az Ön maximális biztonságát hosszútávon.
• A Dialógus az Ön számára ingyenes.

 
Egyeztessen egy átvizsgálási 

időpontot a szervizben a munka-
felvevővel.

Ideális esetben a tervezett idő 
körülbelül 20-30 perc a járműtől 

függően.

v
Informálja Ön is a munka-
felvevőt a kívánságairól és 

elképzeléseiről:

• feltűnt valami a járművel kap-
csolatban (zaj, rázkódás..)?

• kér speciális tanácsadást 
egy érintett témá-

ban?

w
Közös járműátvizsgálás az 

emelőn:

• tegyen fel nyugodtan kérdéseket 
az érintett alkatrészekkel, vagy vizs-

gálatokkal kapcsolatban.

• érdeklődjön a speciális kiegé-
szítőkről és azok felszerelé-

si lehetőségeiről

x
Az ajánlat részletes átbeszélé-

se a munkafelvevővel:

• a munkafelvevő informálja Önt a 
jármű aktuális állapotáról

• a szükséges munkákkal kapcsolat-
ban további javaslatokat ad Önnek

• tájékoztatja a munka várha-
tó idejéről

y
A szakembereink kom-

petens tanácsai alapján el-
döntheti, hogy milyen ütemben 
lehet a munkákat elvégezni vagy 
milyen kiegészítőket lehet még 

rendelni a járműhöz.

z
Sokan, kizárólag a legalacsonyabb 

árajánlat alapján döntenek a szervizek 
kiválasztásánál ami - a szolgáltatásoktól 

való eltérések, az alkatrészek minősége, a 
hatékonyság, a gyári minőségnek való meg-
felelés hiánya, a kötelező munkafolyamatok 

elhagyása - sok esetben jóval magasabb 
végleges árat eredményez. Fontos, hogy 

az ár/értek arány - és ne legalacso-
nyabb ár - alapján történjen a szerviz 

kiválasztása.

ÜGYFÉLDIALÓGUS FOLYAMATA

Az Autó-Doktor Horváth Kft. Prémium gyorsszerviz és a hagyományos műhelyek közötti legfőbb különbséget - az átláthatóság 
jelenti minden vonatkozásban, továbbá minden szervizlátogatást igénybe vevő gépjármű díjtalan jármű-diagnosztikai vizsgála-
ton esik át. Így Ön pontos képet kaphat járműve műszaki állapotáról, ami hozzásegíti ahhoz, hogy megnövelje gépjárművének 
értékállóságát, megelőzze a váratlan meghibásodásokkal járó költséges javításokat, valamint, hogy biztonsággal vehessen részt 
a közlekedésben. Hitvallásunk szerint nincs kicsi vagy nagy feladat. Cégünket a sikeres és eredményes feladatok végrehajtása 
motiválja. Célunk az elégedett és visszatérő ügyfélkör kialakítása, akik értékelik a magas minőségi szolgáltatásainkat.

Ön egy pillanatra sem téveszti autóját szem elől és jelen lehet a javításnál. Az Au-
tó-Doktor Horváth Kft. műhely barátságos és a sok üvegfelületnek köszönhetően 
világos. Amíg Ön az autójára vár, megihat egy kávét és elolvashatja az ügyfeleknek 
odakészített magazinokat és újságokat, továbbá vezeték nélküli internetes hálózat 
elérésére is lehetősége van.

Minden esetben hosszú távú garanciát vállalunk alkatrészeink és szolgáltatásaink mi-
nőségére. Ezért csak kizárólag a gyári technológiai utasításnak megfelelő - a gyári ga-
rancia megtartása mellett - javítást végzünk. Ezt megígérjük Önnek!

Még a javítás megkezdése előtt írásban is tájékoztatjuk a számla várható végösszegé-
ről. Itt nincsenek un. „mester-díjtételek”, amiket képtelenség ellenőrizni. Az Autó-Dok-
tor Horváth Kft. valamennyi szolgáltatására csomagban kezelt fix, rögzített árat kínál, 
amely mindenki számára publikus és ettől semmilyen körülmények között nem térünk 
el. Árajánlatainkat ingyenesen elkészítjük és betartjuk. A szervizeinkben így nyomon 
követheti mind a munkafolyamatokat valamint a munkák készültségi szintjét. 

Az üzembentartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedés-
biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen. Az Autó-Doktor Horváth 
Kft. szervizében elvégzett díjtalan 99 pontos közlekedésbiztonsági műszaki átvizsgálás - az 
ügyfél a munkafolyamatot a helyszínen nyomon követheti - megtörténte után kötelesek va-
gyunk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy milyen karbantartási-, és javítási beavatkozá-
sokat javaslunk elvégeztetni az Ön gépjárműve kifogástalan működése érdekében.

Optikai 
átláthatóság

Átláthatóság 
a garancia 
területén

Átláthatóság 
az árajánlat 
területén

A közúti 
közlekedésről
szóló törvény
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FIGYELEMMEL 
KÖVETJÜK AUTÓJÁT

Minden esetben értesítjük Önt, 
ha bármilyen feladat időszerűvé válik, 

vagy ha bármilyen pótmunka szükségessé 
válik a szakszerű javítás folytatásához

BEJELENTKEZÉS
Nálunk telefonon,

e-mailen vagy személyesen
is bejelentkezhet a 

legmegfelelőbb időpontra 

ÖRÖMMEL FOGADJUK
Munkatársaink örömmel és

kellemes környezetben fogadják 
Önt, bármikor is tér be hozzánk

FIGYELÜNK ÖNRE
Nem kell szakértőnek lennie a
hibajelenség bemutatásában,

mivel munkatársaink az Ön
elmondása alapján is tudják

mi lehet a probléma

EGYEZTETÉS ÉS 
MUNKALAP

Előzetes egyeztetés után
 végzünk csak az autón 

javításokat

TELJES
ÁTLÁTHATÓSÁG

Minden javítási 
tevékenységünket és

csomagunkat mindenki számára 
érthetővé tettük

PONTOS HATÁRIDŐ
Mindent a megadott 

határidőre a megbeszéltek 
szerint végzünk el

NYOMON KÖVETHETŐ
 Szervizünkben nyomon követheti 

mind a munkafolyamatokat,
mind a munkák készültségi szintjét is

KONTROLLÁLT
MUNKAVÉGZÉS

Mielőtt átadjuk gépjárművét mi is
meggyőződünk róla, 

hogy minden rendben van-e?

SZAKSZERŰ 
JÁRMŰ ÁTADÁS

Mindent elmagyarázunk,
megmutatjuk mit cserélünk 

ki és a kiállított számlát 
Önnel együtt ellenőrizzük

ÜGYFÉLKEZELÉSI FOLYAMATUNK
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MÁR 9.990 Ft-tól!  IDŐSZAKOS SZERVIZ
ÉS OLAJCSERE CSOMAGOK

99 pontos 
járműdiagnosztikai 

ellenőrzés

Folyadékfeltöltések

Prémiumszolgáltatások

HOZOM-VISZEM 
SZOLGÁLTATÁS

A szolgáltatás 
lényege, hogy az 
előzetes megrendelést 
követően Ügyfeleinket 
térítésmentesen a 
városba szállítjuk, 
ezzel is csökkentve 
a szervizeléssel járó 
fáradalmakat.

8
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• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Fékrendszer műszeres vizsgálata, fékpadi méréssel
• Fékfolyadék nedvességtartalmának vizsgálata
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

A féktárcsa minden fékezésnél 
erős igénybevételnek van kité-
ve, ezért nem mindegy milyen 
anyagból, eljárással készül. A 
féktárcsa karbantartást nem 
igényel, párban cserélik. Jó hő- 
elvezető-képességgel kell bír-
nia, különben a nagy igénybevé-
tel miatt megrepedezhet.

MIKOR KELL KICSERÉLNI A FÉKTÁRCSÁT:
• A féktárcsa fékező hatását a fékbetét hozza létre. Fontos tudni, hogy minden fékbetét csere 
 alkalmával ellenőriztetni kell a féktárcsák állapotát. Ha mély vágást, repedést, rozsdafoltot, vagy  
 égési sérülést találni, cserélni kell a tárcsákat is.
• Egy átlagos féktárcsa megengedett kopása 2-3 mm lehet. A kopott féktárcsa rossz hőelvezetést 
 biztosít, könnyen elreped, deformálódik.
• Ha a féktárcsa túl magas hőmérsékletet ér el, a féktárcsa kopás ennek okán is létrejöhet. Az ilyen  
 sérülések alakulhat ki a féktárcsa rezonancia, ami által a rezgések érezhetőek az autó vázán is.

AZ ÖN HŰSÉGÉVEL 
LEFELEZZÜK AZ ÁRAKAT

Azon Ügyfeleinknek akik nálunk cseréltetnek tárcsafékbetétet, külön-
leges Autó-Doktor kedvezményhez jutnak! A nagy kedvezménnyel 
beépített minőségi tárcsafékbetétek gondoskodnak a maximális biz-
tonságról, a legrövidebb féktávokról és a minden körülmények közötti 
maximális erejű lassításról.
Az általunk, minden beszerelt gyárival azonos minőségű tárcsafékbeté-
tekre ÉLETTARTAM GARANCIÁT biztosítunk! Ez azt jelenti, hogy ELHASZ-
NÁLÓDÁS vagy MEGHIBÁSODÁS esetén Önnek a TÁRCSAFÉKBETÉTEK árá-
nak csak az 50%-át kell megfizetnie. Ezt a kedvezményt addig biztosítjuk 
Önnek, ameddig Ön megtisztel minket hűségével.
Az Autó-Doktor bármilyen fékkel kapcsolatos garanciális igény felmerülésekor 
először teljes körű ingyenes átvizsgálást végez. Az átvizsgálás eredményeként ked-
vezményesen megjavítjuk, vagy kicseréljük a hibás tárcsafékbetétet. Abban az esetben is 
elvégezzük a cserét, ha azok nem hibásak, csak elérték vagy elfogják érni a biztonsági határérték 
alsó szintjét. További részletekről érdeklődjön a munkatársunknál.

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

MÁR 9.990 Ft-tól!  

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

A fékfolyadék összenyomhatatlan, amely arra 
szolgál, hogy közvetítse a négy  kerék felé a 
fékpedálon kifejtett erőhatást.

MI TÖRTÉNIK, HA A FÉKFOLYADÉK LEVEGŐS LESZ:
• A fékfolyadék az idő során a levegőből vizet vesz fel (higroszkopikus jellemző), így a 
 fékfolyadék forráspontja lecsökken. Már egy 3%-os víztartalom is 45%-kal csökkenti a 
 fékfolyadék forráspontját.
• Erős igénybevétel, pl. vészfékezés vagy meredek lejtőn való autózás esetén a 
 fékfolyadékban buborékok képződnek, és ez akadályozza a fékerő átvitelét a 
 fékszerkezetre. Szélső esetben működésképtelenséghez és súlyos balesethez vezethet.

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Fékrendszer műszeres vizsgálata, fékpadi méréssel
• Fékfolyadék nedvességtartalmának vizsgálata
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

MI TÖRTÉNIK AKKOR, AMIKOR A FÉKBETÉT KOPOTT:
• Ha a fékbetétek vastagsága a minimális 3 mm alá csökken, az optimális fékhatás már nem 
 biztosított. A súrlódó felület eltűnése a fékhatás drasztikus csökkenéséhez vezet.
• Amennyiben ha a fékbetét teljesen elkopott, akkor fékezéskor már a tárcsa is sérülni fog. 
 Szélső esetben a fék-dugattyú is tönkremegy, ami jelentős kiadásnövekedéshez vezet.

A fékbetéteknek a fékezés során igen 
nagy teljesítményt kell kifejteniük. 
Ugyanakkor meg kell őrizniük súrló-
dási értéküket, nem károsodhatnak 
törés, deformálódás, égés és tapadás 
következtében. Ezért kizárólag gyári-
val egyenértékű, kiváló minőségű 
márkatermékeket alkalmazunk.

FÉK GARANCIA FÉKBETÉT A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Fékrendszer műszeres vizsgálata, fékpadi méréssel
• Fékfolyadék nedvességtartalmának vizsgálata
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

MÁR 7.990 Ft-tól!  
FÉKTÁRCSA FÉKFOLYADÉK

50%kedvezmény

10 11
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DIGITÁLIS 
átvizsgálási lap 

Miért különleges az a szerviz, ahol elektroni-
kus ellenőrzőlistát használnak? 

Egy autótulajdonos szempontjából az elektronikus ügyféldialó-
gus folyamatot használó autószerviz nagyon más, mint amit ma-
napság megszokhattunk: 

Minden szervizelési alkalomkor/inspekciós átvizsgáláskor 
egy ismert 99 pontból álló elektronikus ellenőrzőlistát fel-
használva ellenőrizzük a jármű műszaki állapotát, így az 
egész állapotfelmérés folyamata gyorssá és egyszerűvé vá-
lik, ráadásul bármikor visszakereshető.

Az Ügyfélnek milyen előnyei származnak belőle?

• ez jó az autó tulajdonosának, hiszen mindig képet kap a hibákról és akár preventív módon javíttathat, így hosszú távon is jó  
 állapotban marad az autója.
• egy világos, jól dokumentált bizonyíték-listát kap arról, hogy a fellelt hibák hol találhatóak a járművön, illetve ezekről 
 fényképeket is készítünk!
• a hiányosságokat és azoknak a járműre gyakorolt hatásukat a Munkafelvevőkkel közösen átbeszélik és szükség esetén 
 fontossági sorrendet javasolnak az elvégzendő műveletekről.
Az Ügyfelek így mindig tisztában lesznek azzal, hogy az elvégzendő feladatoknak mi a járműre gyakorolt hatása, és milyen 
ok-okozati összefüggés áll fenn a hiba és következményei között.
 

A felmérés eredményét javítási javaslatokkal egészítjük ki, így növelve az Autó-Doktor 
és az autótulajdonosok közötti bizalmat, az autózók elégedettségét és biztonságát! 

*minden szervizlátogatást igénybe vevő gépjármű jármű-diagnosztikai vizsgálaton esik át, aminek a költségét a javítás megrendelése után visszatérítjük.

Egy olyan innovatív diagnosz-
tikai programmal készített 
dokumentumot biztosítunk 
Ügyfeleink számára, melyen 
keresztül egy autó állapotfel-
mérésének teljes folyamata 

szemléltethető. 

INTELLIGENS jármű-diagnosztika  
A hiba természete ezerféle lehet, a tulajdonos szemével ko-
molytalannak tűnő, és valójában sok vizet nem zavaró apró-
ságtól a háttérben megbúvó, valamikor magát megbosszuló 
zavaron keresztül egészen a durva hibáig.
Diagnosztika melyből kiderül, hogy hol észlelte a hibát a 
rendszer, ugyanis a motor kontroll lámpa a műszerfalon a 
katalizátor problémán kívül még sok más egyéb hibát is je-
lezhet.
Az új gépjárművek telis-tele vannak elektronikus rendszerek-
kel, és alkatrészekkel, ezért már a hibák feltárásához is nél-
külözhetetlenek a széles tudással rendelkező diagnosztikai 
szoftverek vagy műszerek, ezekkel sokkal biztosabb és pre-
cízebb a hiba forrásának megállapítása, ami nagy mértékben 

csökkenti a javításra időtartamát és elkerülhetővé teszi a 
felesleges alkatrészcseréket, vagyis sok pénzt megtakarítha-
tunk Önnek.
Ma már nem készül úgy autó, hogy valamilyen szintű infor-
matikai megoldást ne tartalmazzon. Egyre több az érzékelő, 
jeladó, egyre több funkciót vezérel a központi számítógép. 
Gondoljunk csak a kipörgésgátlóra, az ABS-re, 
a motorvezérlésre, de itt vannak már a parkolást 
segítő eszközök, az elektronikus 
fényszóró állítások is.

A DIAGNOSZTIKA SORÁN:

A jó diagnosztikához elengedhetetlen a megfelelő szaktudás. 
Kollégáink rendszeresen járnak diagnosztikai továbbképző tanfolyamokra.
*minden szervizlátogatást igénybe vevő gépjármű jármű-diagnosztikai vizsgálaton esik át, aminek a költségét a javítás megrendelése után visszatérítjük.

meghallgatjuk az 
ügyfelet, 
mit tapasztalt,

majd szakembereink 
elkezdik a vizsgálatot

kimondottan erre kifejlesztett 
eszközökkel kiolvashatók a 
komputer adatai, a hibajelzések, 
a működési teljesítmények.

Maga a hibatároló kiolvasása 
nem mindig oldja meg a prob-
lémát, sokszor szükséges az 
egyes egységek megbontása, 
további vizsgálata.

A szerviz-csereautó-szolgáltatás az Autó-Dok-
tor Horváth Kft. szervizpartnerei számára a 
szervizelés időtartamára is lehetővé teszi a 
mobilitás megőrzését. A részletes feltételekről 
kérjen tájékoztatást szervizünkben!

A diagnosztikát segítik az univerzális BOSCH, GUT-
MANN, és a márka-specifikus jármű-diagnosztikai 
rendszerünk (Az univerzális diagnosztikai rendsze-
rekhez képest a márka-specifikus készülékek sokkal 
mélyebben tudják egy-egy márka speciális hiba-
mélységét feltárni).

14.990 Ft helyett csak 9.990 Ft

10.990 Ft helyett csak 9.990 Ft

CSEREAUTÓ szolgáltatás

Teljes körű
díjtalan

átvizsgálás* 

Teljes körű 
díjtalan 

átvizsgálás* 
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Az Autó-Doktor a  -t választotta

A Liqui Moly kenőanyagok kifejlesztése és gyártása során al-
kalmazott „Clean Modifier Technology” biztosítja a tökéletes 
motortisztaságot, a „Friction Reducer Technology”, vagyis a 
kis súrlódást eredményező technológia pedig hozzájárul az 
üzemanyag-takarékossághoz, valamint a károsanyag-kibo-
csátás csökkentéséhez.

A korszerű gépjárművek gyártói autótípusonként ajánlást 
adnak arra, milyen motorolajt kell használni az optimális 
működéshez. Ennek oka, hogy a motorolaj már konstrukciós 
szerkezeti elemnek számít (emissziós értékek, részecskeszű-
rő és katalizátor, kiterjesztett csereintervallum, motorikus il-
lesztések stb.), nem mindegy tehát, hogy melyiket választjuk 
közülük.

LIQUI MOLY AZ EREDETI  MOTOROLAJ

A motor képezi járművének vérét, és a legjobban úgy tarthatja fenn tökéletes műszaki állapotát, ha Liqui Moly eredeti motorola-
jat használ. A Liqui Moly GmbH szakértőinek csapata minden szaktudását, tapasztalatát és tudományos eredményét felhasználta 
ennek a motorolajnak a kifejlesztéséhez, hogy az megfeleljen a legmagasabb minőségi szabványoknak és ideálisan illeszkedjen 
a mai korszerű motorok műszaki jellemzőihez.

Összetételét és kémiai tulajdonságait úgy alakították ki, hogy az üzemeltetés jellegétől és az időjárástól függetlenül biztosítsa a 
jármű hosszú távú megbízható működését:
 - Kiemelkedő kenési tulajdonságok a teljes hőmérséklet-tartományban;
 - Nagy ellenálló-képesség a mechanikai és hőmérsékleti igénybevétellel szemben;
 - Hatékony védelem a motornak a legváltozatosabb üzemi körülmények között;
 - Gondosan kiegyensúlyozott alkotóelemek;
 - Kiváló viszkozitás és hőmérsékleti tulajdonságok a gondtalan indítás érdekében.

Az eredeti motorolaj használata lehetővé teszi járműve képességeinek maximális kihasználását, és biztosítja a  motor megbíz-
ható, minimális kopással járó futását. Az eredeti motorolaj nem hamisítható és kizárólag felhatalmazott szervizekben kapható.

53
37
15
03

A széles szortimentnek köszönhetően 
a következő 3 fő nagy csoport közül 
választhatnak Ügyfeleink:

Kenőanyagok

Adalékok 

Autóápolás

A KIVÁLÓ 

MINŐSÉGNEK 

ÉS A SZÉLES 

SZORTIMENTNEK 

KÖSZÖNHETŐEN 

EGYMÁS UTÁN 

HATODSZOR 
VÁLASZTOTTÁK 

MEG NÉMETORSZÁG 

LEGKEDVELTEBB 

KENŐANYAG-

MÁRKÁJÁVÁ!

14 15
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A JÁRMŰVEDNEK MEGFELELŐ OLAJ
Az autóipar többi szegmenséhez hasonlóan, a motorolajok 
világa is egyre összetettebbé válik, ami annak a következmé-
nye, hogy egyre gyarapodnak az egyedi gyártói specifikáci-
ók. Ugyanakkor a piaci igények elmozdultak az univerzális 
felhasználású termékek irányából a gyártó specifikus termé-
kek irányába.

Ez az összefoglaló segítséget nyújt a megfelelő termék egy-
szerűbb és biztosabb kiválasztásában, mivel egy esetleges 
rossz döntés visszafordíthatatlan károkat okozhat a jármű-
ben.

MIÉRT OLYAN FONTOS A MOTOROLAJ?
A motorolaj 3 kulcsfontosságú szerepet tölt be a motor éle-
tében:
- csökkenti a fémfelületek közötti súrlódást (a motor kenés)
- szerepet vállal a hűtésben (motorhűtés)
- illetve tisztítja is a motort, a hozzáadott adalékok és egyéb 
plusz összetevők által

Amennyiben az olajat nem cserélték le a gyártó által mega-
dott intervallum szerint, vagy az olajszintet nem ellenőrizték 
le az olajcsere-intervallumok között, az olyan visszafordítha-
tatlan problémákat okozhat, amelyek javítása nagyon költsé-
ges.

A HIBÁS OLAJVÁLASZTÁS ÉRTINTI A 

GARANCIÁT?
Igen. A gyártói specifikációk szerves része a motorolajok 
pontos meghatározása. A gyártók motortesztek alapján ha-
tározzák meg a legmegfelelőbb kenőanyagot, amelyet aztán 
egy megfelelő kóddal jelölnek meg.
A garanciális időszak alatt mindenképpen ezt a meghatá-
rozott olajat kell használni, de ugyanennyire hangsúlyosan 
ajánlott ezt tennünk a jármű teljes élettartama alatt is.
A gyártói ajánlástól eltérő olaj használata garanciavesztést 
illetve motor károsodást okozhat.

HOGYAN VÁLASSZAM KI A JÁRMŰVEM-
HEZ A MEGFELELŐ OLAJAT?
Ezt legegyszerűbben applikációnk segítségével teheti meg. 
Alternatívaként nyugodt szívvel ajánljuk az online olajválasz-
tó-segédünket, amely a gyártó/modell meghatározása után 
ajánlja fel a megfelelő terméket. Ezek az adatok elérhetőek 
számos online katalógusban is. Amennyiben ezek egyikéhez 
sincs hozzáférése, használja a nyomtatott LIQUI MOLY kata-
lógust.
Ajánlásaink a gyártói specifikációkon alapulnak és ezekre  
100 %-os kompatibilitási garanciát vállalunk. Ezt feltüntetjük 
a weboldalon és a nyomtatott katalógus első oldalán is.

Látogassa meg weboldalunkat: 

WWW.AUTO-DOKTOR.HU

SZUPER 
SÚRLÓDÁSCSÖKKENTŐ ADALÉK
a MOLIBDÉN-DISZULFID is kenőanyag - MoS2

 SÚRLÓDÁSSZEGÉNYEN
A gépjárműmotorok mai műszaki színvonala pár évtized-
del ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Nagyobb terhelés 
és kedvezőtlenebb üzemeltetési körülmények ellenére 
teljesítményük megbízhatóságuk, és élettartamuk meg-
sokszorozódott. Az elért eredmények a motorolajadalé-
koknak köszönhetők.

Ma már hihetetlennek tűnik az 50-es években készült 
gépkocsik 2500 km-es motorolajcsere periodusideje. Ak-
koriban egy-egy gépkocsival átlagosan három motort is 
elkoptattak. A jelenlegi, sokkal mostohább üzemeltetési 
körülmények között ez a szám kettőre csökkent. Így az 
egykori középosztálybeli autók teljesítményét elérték a 
kisautók. A motorolajat ma a korábbiaknál sokkal ritkáb-
ban kell cserélni.

GYAKORLATI ALKALMAZÁS
A MoS2 kémiailag semleges, így nem befolyásolja az olaj 
alaptulajdonságait. A 0,002 mm-nyi MoS2-lemezkék min-
den kenendő helyre eljutnak. A kialakult kenőfilm réteg 
úgy a termikus, mint a tartós dinamikus terheléseknek sta-
bilan ellenáll.
A finom felületi megmunkálással elkészített alkatrészek fe-
lületéről – elktromikroszkóppal – készített képen jól látha-
tó, hogy annak hegyeit és völgyeit jól kiegyenlíti.
A súrlódás miatt kevesebb hő fejlődik. Kiváló szükségfutási 
tulajdonságával csökkenti a kopást, ha a kenőolaj-ellátás 
kis időre kimarad. A kialakult molibdén-diszulfid réteg mi-
att a vegyes súrlódás esetén nem fém a fémen fog elmoz-
dulni. A MoS2 hatására csökken a motor belső súrlódása, 
az üzemeltetése takarékosabb lesz, élettartama pedig 
megnő. Véd a korrózió ellen is, mert a MoS2-réteg hosz-
szabb állásidő alatt a felületen maradva megakadályozza 
az oxidációt.

HOGYAN VÁLASZD KI 
a garantáltan megfelelő motorolajat?

SZERVIZ INTERVALLUMOK
A szerviz intervallum a gyártó által előírt köte-
lező szervizek közötti időtartamot jelenti. Az 
első kötelező szerviz a benzinmotoros autók 
esetében maximum 30.000 kilométer vagy két 
év után, míg a négyhengeres dízel motoros au-
tóknál maximum 50.000 kilométer után válik 
esedékessé. Az új és továbbfejlesztett motorok a 
speciálisan kifejlesztett olajokkal (LongLife olaj) 
hosszabb szerviz intervallumokat tesz-
nek lehetővé a egyes model-
lek számára. Az autó 
egyik kijelzője 
még idejében 
figyelmezteti a 
vezetőt akkor, ha 
esedékessé válik 
a szervizidőpont 
egyeztetése.

AUTÓ-DOKTOR SZERVIZ-

CSOMAG VÁLASZTÁSA 

ESETÉN:

Ön díjtalan motorolaj utántöl-

tésre jogosult a két olajcsere 

között 1 liter mennyiségig!
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MOTORFELÚJÍTÁS 

GPS BESZERELÉS

Injektor, PD elem
DIAGNOSZTIKÁJA, 
JAVÍTÁSA

Javasoljuk, hogy ha problémát észlel gépjárműve motorjával, minden esetben forduljon szakemberekhez, hiszen a házi barká-
csolás sosem hoz időtálló eredményt! Az ehhez hasonló ideiglenes megoldásokkal csak időt és energiát veszteget el, s fennáll 
annak a lehetősége is, hogy még nagyobb kár éri a motort! A professzionális motorfelújítás és javítás folyamata mindig nagy kö-
rültekintést igényel. Ilyenkor olyan apró, rejtett hibákra is fény derülhet, melyek felett a hozzá nem értő szemek elsiklanak. Ezek 
a meghibásodások később újabb, nagyobb károkat okozhatnak, ha nem javítjuk ki őket.
•  hengerfúrást,     •  hegesztést, 
•  a főtengely felújítását, köszörülését,  •  vonalfúrást, 
•  csapágyazást, gyűrűzést, blokksíkolást,  •  nyomatást, 
•  szelepfészkek köszörülését   •  síkolást, 
•  hengerfej felújítást,     •  köszörülést, 
•  tőkehelyek, porlasztó menetek perselyezését,  •  hajtókarjavítást, 

Kollégáink átvizsgálják autóját és gyári diagnosz-
tikai műszerekkel megállapítják a hibát. Injektor, 
szivattyú vagy turbófeltöltő hibája esetén kiszerel-
jük majd próbapadon bevizsgáljuk az alkatrészt. A 
vizsgálat alapján elvégezzük az injektorok, szivaty-
tyúk szükségszerű javítását vagy felújítását esetleg 
cseréjét. 

VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS
Szolgáltatásunkkal bármikor, bárhol megtekintheti a követni kívánt GPS nyom-
követővel rendelkező gépjárművének aktuális helyzetét. Otthon, munkahelyén, 
vagy akár a mobiltelefonján a nap 24 órájában aktuális információkhoz juthat! Az 
áttekintő táblázat megjeleníti a legfontosabb adatokat, mint aktuális postai cím, 
sebesség, gyújtás állapota, üzemanyagszint, fordulatszám, akkumulátor szint.

MÚLTBÉLI POZÍCIÓK MEGTEKINTÉSE
Járműveinek pozícióját bármikor megtekintheti akár hónapokra visszamenő-
leg. Könnyen áttekinthető és egyszerűen kezelhető térképünkön Ön szab-
hatja meg hogy kit, milyen időszakban szeretne visszakövetni.

ADMINISZTRÁCIÓCSÖKKENTÉS  - Csökkentse adminisztrációs feladatait!
A különböző útvonal-elszámolások, menetlevelek elkészítése időrabló feladat. Rendszerünk segítségével a bejárt útvonalról útvo-
nallistákat nyomtathat, amelyen az indulási hely, idő, megtett kilométer stb. adatok feltüntetésre kerülnek, ezzel Ön mindig megfele-
lően tájékozott lesz és időt takarít meg.

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS  - Akár 15%-kal kevesebb üzemanyag-felhasználás!
Ügyfeleink körében végzett felmérésünk azt mutatja, hogy a GPS nyomkövető használata során átlagosan 15%-kal csökkent a jármű-
vek üzemanyag-felhasználása. 
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SPIRÁL RUGÓ
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyá-
ri minőségű alkatrész cseredíját is

A rugók támasztják 
alá a gépjármű sú-
lyát, valamint meg-
felelő helyzetben és 
magasságban tart-
ják a felépítményt 
az úttesthez képes. 
Emellett az úttest 
egyenetlenségeiből 
adódó hatásokat is 
csillapítják.

MI TÖRTÉNIK, HA A RUGÓ TÖRÖTT:
• Ha a rugó törött, vagy repedt akkor többé már nem képes ellátni biztonságtechnikai szerepét 
 és menetstabilitási bizonytalanságok fognak fellépni, szélső esetben a járműtest 
 megsüllyedését okozza.
• A biztonságos fékezés és kormányzás csak az út és a kerekek közötti folyamatos 
 kapcsolat fenntartásával valósulhat meg.
• Utazási komfort nagymértékben romlik
• Üzembiztonság: a rugók rossz állapota a többi alkatrész életét is megrövidíti.

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

Hosszbordás szíj a 
konstrukcióból eredően 
hajtja a szervokormány 
hidraulikus szivattyúját, 
klíma kompresszorát, a 
generátort, a vízpum-
pát, stb... • Gyári technológiai utasítás szerinti javítás 

• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Folyadékok feltöltése (Hűtő,Akku,Szélvédő)
• Világítás ellenőrzése
• Motorolajszint ellenőrzése
• Szíjfeszesség ellenőrzése és beállítása
• Vezető, -feszítőgörgők cseréje
• Hosszbordásszíj csere
• Hűtőfolyadék szivattyú csere (opcionális)
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

MI TÖRTÉNIK, HA ELSZAKAD A HOSSZBORDÁSSZÍJ, VAGY NEM 
MEGFELELŐ A CSILLAPÍTÁS:
• Szakadásnál leállhat a kormány szervójának működése, ami balesethez vezethet, mert szervo 
 nélkül főleg alacsonyabb sebességnél nem tudjuk kormányozni a járművet.
• Szakadásnál a generátort sem hajtja meg, így idővel le fog merülni az akkumulátorunk, mivel 
 nem kap visszatöltést.
• Konstrukciótól függően gyakran az elszakadt szíj darabjai a vezérműszíj és tárcsája közé kerülve  
 a vezérműszíj átugrását és ezzel járó motor károsodását okozhatják.
• Hosszbordásszíj feszítőjének kicserélése viszont éppen olyan fontos, mint a vezérműszíjé, mivel  
 lengéscsillapítóval csökkentik a bekapcsoláskor jelentkező rántásokat, ezzel növelve a többi be 
 rendezés élettartamát. Így tehát csak a szíj cserénél a nem megfelelő csillapítás miatt a többi   
 aggregát is tönkremehet (klíma, generátor…)
• Szíjfeszesség – ha nem megfelelő – a szíj megcsúszik vagy túlterhelődik, melyek túlzott 
 hőterhelést jelentenek, és a szíj tervezett élettartamához képes rövid időn belül sérülés, 
 esetleg szakadás következhet be.

HOSSZBORDÁSSZÍJ KÉSZLET 
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári minőségű alkatrész (hosszbordás-
szíj, vezetőgörgő és feszítőgörgő) cseredíját is.

A VÍZPUMPA:  Ha a víz-
pumpa meghibásodik, akkor 
már nem biztosítható a hűtő-
folyadék keringetése. A motor 
működése közben keletkező 
hő már nem kerül elvezetésre, 
ami a motor károsodásához 
vezet! A minőségi vízpumpák 
nagymértékű biztonságot 
szavatolnak a meghibásodá-
sokkal szemben és megaka-
dályozzák a káros gőzbuboré-
kok képződését.

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

A generátor és önindító megfelelő működése elen-
gedhetetlen autónk használatához. Autónk egyik 
fontos és szinte elengedhetetlen szükséglete, hogy 
elindítsák, ehhez kellenek elsősorban a generátor, 
önindító alkatrészek. Ha a generátor nem működik 
megfelelően, akkor nem tölti az autó akkumuláto-
rát, ha nincs feltöltve az akkumulátor rendesen, ak-
kor hiába működőképes az önindító. Az indítómo-
tor megfelelő feszültség nélkül nem fog elindulni, 
ahogy a járművünk se.

VILLAMOS JAVÍTÁSOK 
Generátor és önindító javítás

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

További szolgáltatásaink:
- Központi zárak
- Tolató radarok 
- Telefon kihangosító 
- Autórádió, hangszórók
- stb..
beszerelése, javítása

40.068 Ft helyett csak 29.990Ft

 27.912 Ft helyett csak 18.990 Ft

Generátor 41.844 Ft helyett 28.990 Ft

Önindító 

41.628 Ft helyett 

29.990 Ft

Az árak tartalmazzák a munkadíjat és a 
gyári minőségű alkatrész cseredíját is.

Áruhitel Akár 0 Ft befizetéssel....
További részletekről érdeklődjön a munkatársunknál.

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok   
 felhasználása
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése
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GÖMBFEJ
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári mi-
nőségű alkatrész cseredíját is.

FÉLTENGELY
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári 
minőségű alkatrész cseredíját is.  

A gömbfejeknek is nagyon sok szerepük van 
a futóműben. Keréktartás, irányítás! A jó ál-
lapotú gömbfejek szintén komfortosabbá te-
szik a vezetést és illetve  biztonságos is vele a 
közlekedés. A rossz útminőségek sajnos ha-
mar a meghibásodáshoz vezethet, ilyenkor 
cserélni  kell!

Féltengely az autó hajtásláncának fontos erőátviteli 
alkatrésze. Idővel az autóalkatrész is kopik és elhasz-
nálódik, végül cserélni kell, hogy tovább hajtsa a 
kerekeket. A féltengely gumiharangjának hibája jel-
legzetes példája annak, hogy egy pár ezer forintos 
alkatrész miként tehet tönkre egy több tízezer forin-
tosat. Nem drága alkatrész, ne spóroljunk!

KÜLSŐ-BELSŐ AUTÓKOZMETIKA
MI TÖRTÉNIK, HA A FÉLTENGELY ELHASZNÁLÓDOTT:
• A gumiharang minőségétől függ az élettartam. A gyári, első beszerelésűek 100.000 km-t is elfutnak.
 Ez nem jelenti azt, hogy rendszeresen, a kerékcserékkor ne ellenőrizzük az állapotukat, mert a 
 fáradás-öregedés mellett külső behatásra is szakadhatnak. Ha pedig szakad, az nagy baj. A 
 kenőanyagot a gyorsan forgó tengely kiveri magából, s különösen poros-koszos környezetből
 szennyeződés jut a csuklóba. A homokszemcsék a csukló belsejében gyors kopást idéznek elő.
• A kopott féltengely gázadásra vibrációt idéz elő a kormánykeréken

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Lengéscsillapító műszeres vizsgálata, rázópadi 
 méréssel (EUSAMA standard szerint)
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Szükség esetén a 3D lézeres futómű-beállítást 
 (feláras szolgáltatás) 
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

Ha elszakad, minden megáll… ezért nagyon 
fontos a kiváló gyártási minőség!

A vezérlés részei: a ve-
zérműszíj, a feszítőgör-
gő és egy vagy több 
vezető- illetve feszí-
tőgörgő is. A szíj által 
meghajtott alkatrészek 
is, mint például a vezér-
mű- és főtengely, vagy 
esetenként a vízpumpa 
nagy terhelésnek van-
nak kitéve.

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás 
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Folyadékok feltöltése (Hűtő, Akku, Szélvédő)
• Világítás ellenőrzése
• Motorolajszint ellenőrzése
• Szíjfeszesség ellenőrzése és beállítása
• Vezető, -feszítőgörgők cseréje
• Vezérműszíj csere
• Hűtőfolyadék szivattyú csere (opcionális)
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK 
A NEM MEGFELELŐ VEZÉRLÉSNEK:
• Mivel a forgó-kopó alkatrészek együtt kopnak és öregednek, cseréljük ki ezeket is a 
 vezérlés cseréjekor, mert a kopott egységek később károsíthatják az új vezérműszíjat, 
 amiből komoly problémák és nagyon költséges javítások lehetnek.
• Ajánlott csereintervallum 5-6 év vagy 90.000 km – 120.000 km.
• A vezérműszíj akkor is elhasználódik idővel, ha a jármű nem megy sokat, mivel a 
 gumiból készül és az évek folyamán rideggé válik, így sokkal könnyebben elkopnak 
 a fogak használat közben, ami a szíj átugrásához és szintén költséges javításokhoz vezet.

VEZÉRLÉS
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári minőségű alkatrész 
(Vezérműszíj, görgők, és a vízpumpa cseredíját is.  

Szaktudásunkat az autókozmetika 
minden területén az Ön rendelkezé-
sére bocsájtjuk, nálunk a magánsze-
mélyek és cégek egyaránt megtalál-
ják a számukra leginkább megfelelő 
szolgáltatást, illetve egyedi igények-
kel rendelkező ügyfeleinknek is ál-
lunk készséggel rendelkezésére.

 40.170 Ft helyett csak 30.990 Ft

MI TÖRTÉNIK AKKOR, AMIKOR A 
GÖMBFEJ ELHASZNÁLÓDOTT, SZAKADT:
• A gumisapka pontosan zárja a zsírral teli gömbfejet, így annak sérülése esetén víz, por, 
 kosz homok juthat be a mozgó alkatrészek közé, ezáltal lényegesen megrövidítve annak 
 életét.
• Ha kikopott (lóg) akkor ki kell cserélni, hogy a többi alkatrészbe ne okozzon kárt, illetve, 
 hogy visszanyerjük autónk komfortosságát, de ami még fontosabb biztonságosabb 
 legyen a vezetés. A gömbfej csere után futómű állítást kell végezni.

 8.490 Ft helyett csak 6.531 Ft/oldal

50.750 Ft 

helyett csak

39.990 Ft
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A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

LENGÉSCSILLAPÍTÓ
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári minőségű alkatrész cseredíját is.

SZILENTEK 

A lengéscsillapítók legfontosabb szerepe abban áll, hogy a rugózás 
lengéseit csillapítva a gépjármű kerekeit az úton tartsa, NE engedje azokat 
az útfelülettől elválni, ezáltal biztosítva a gépkocsi menetstabilitását.

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Szükség esetén a 3D lézeres futómű-beállítást 
 (feláras szolgáltatás) 
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

MI TÖRTÉNIK, HA A LENGÉSCSILLAPÍTÓ NEM MEGFELELŐ:
• gépkocsi sodródik
• menetstabilitási bizonytalanság
• az úttesten pattogó kerekek miatt fékút jelentősen meghosszabbodik 
• pattogás miatt a kanyarban sodródik a jármű ezáltal instabillá, irányíthatatlanná válik
• a vonóerő csökken a gumiabroncsok fokozottan és egyenetlenül kopnak

MI TÖRTÉNIK AKKOR, AMIKOR A SZILENTEK 
ELHASZNÁLÓDOTTAK:
• úthibák alatt koppanó hangot hallhatunk, szélső esetben félre húz az autónk.
• gumiabroncsok rendellenesen kopnak, amik a gumik gyors elhasználódásához vezetnek
• csere után érdemes futómű beállításra vinni az autót

Nagyon fontos szerepe van 
az autók futóművében elhe-
lyezett szilenteknek! Ezek a 
gumi alkatrészek komfortos-
sá teszik az utazást valamint 
a futóműnek stabil tartást 
adnak és ez miatt biztonsá-
gosan irányítható a vezető 
számára a gépjárműve.

A dízel járművekben a tökélet-
len égés következtében jelentős 
korom és nitrogén-oxid (NOx) 
keletkezik. A legnagyobb prob-
lémát a korom okozza, amely 
már pár száz kilométer alatt is 
eltömítheti a részecskeszűrőt.

RÉSZECSKESZŰRŐ

KIPUFOGÓRENDSZER
Az ár tartalmazza a munkadíjat és a gyári minőségű 
alkatrész (első leömlőcső+középső dob 
csővel+ hátsó dob csővel) cseredíját is.

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Diagnosztikai regeneráció elvégzése
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

A MOTOROK KIPUFOGÓ RENDSZERE HÁRMAS FELADATOT LÁT EL:
• befolyásolja a motor teljesítmény-jellemzőit (a levegő-üzemanyag keverék hatásfokát 
 javítja a kipufogógáz tervezett áramlásával - hibátlan rendszer esetén)
• hatékonyan csökkenti a kipufogás zaját
• rendszerbe illesztett katalizátor segítségével csökkenti a motor károsanyag-kibocsátását.

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A RÉSZECSKESZŰRŐ 
ELHASZNÁLÓDOTT:
• hiánya, vagy nem szakszerű javítása (kivágása, kifúrása) nagymértékű egészségkárosodáshoz 
 és légzőszervi megbetegedésekhez vezet.
• bizonyos fokú eltömődés után a rendszer vészüzemmódba kapcsolja a járművet. 
• túl sok lerakódott korom miatt kontrollálhatatlanná válhat a regeneráció és spontán be 
 is indulhat, ami a kerámiatest repedéséhez, megolvadásához és súlyos százezrekben mérhető 
 kiadásokhoz vezet.
• speciális, kíméletes tisztítással, regenerációval az enyhén túltöltött szűrő gyakran még 
 menthető.
• 150-200.000 kilométer után érezhetően csökken a regenerációs intervallum, azonban 
 megfelelő mosóberendezéssel a szűrő tisztítható és még hosszú ideig használható.
• néhány típusnál felhígul a regeneráció következtében a motorolaj és a motor nem megfelelő 
 kenése miatt motorkárosodás következhet be.

MI TÖRTÉNIK AKKOR, HA A KIPUFOGÓRENDSZER 
NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN:
• teljesítményvesztés, megnövekedett üzemanyagfogyasztás mivel a kipufogógázok  
 további hatással vannak a soron következő munkaciklusra és tömítetlenség, repedés esetén 
 a motor szabályozásáért felelős számítógép nem valós adatok alapján értékel.
• A benzinnel felhígult motorolaj kenési problémákat okozhat.
• környezetszennyezés: A dús keverék miatt a katalizátor hatékonysága drasztikusan leesik, a 
 környezetet feleslegesen terheljük.
• a kipufogógáz rendkívül egészségkárosító amennyiben a gázok a katalizátor előtt a 
 szabadba kerülnek.

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Lengéscsillapító műszeres vizsgálata, 
 rázópadi méréssel (EUSAMA standard szerint)
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

első lengéscsillapító 

27.230 helyett   

19.990 Ft/oldal  
hátsó lengéscsillapító20.930 Ft helyett13.990 Ft/oldal

68.508 Ft helyett 25.990 Ft-TÓL
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TURBOFELTÖLTŐ 
javítás 

Egyre elterjedtebb a turbófeltöltő. A dízelek szinte elkép-
zelhetetlenek nélküle, és már nem pusztán a nagyteljesít-
ményű sportmodelleket, hanem a tömeggyártók elérhető 
árú, kis lökettérfogatú típusainak egy részét is feltöltővel 
lélegeztetett benzinmotor hajtja.

Cégünk vállalja minden típusú turbó (változó geometriás 
és elektromos vezérlésű is) gyors és szakszerű javítását. 
Turbó felújítás során csak minőségi, új alkatrészeket hasz-
nálunk, a javítást kizárólag a gyári technológiai előírások 
szerint végezzük.

MŰKÖDÉSE RÖVIDEN:

A turbófeltöltő az égéshez elengedhetetlen levegőt be-
préselésével növeli a motor levegőellátását. Így az azo-
nos lökettérfogattal rendelkező szívómotorokhoz képest 
növekszik a teljesítmény, a forgatónyomaték és a hatás-
fok. A turbófeltöltő a kipufogógázból származó energiát 
használja meghajtóként. Két turbinából tevődik össze. A 
turbinakerék a kipufogógáz áramban helyezkedik el, és a 
tengellyel hozzákapcsolt levegőpréselő lapátot működte-
ti. Itt a levegőt 1,5 bar nyomásra sűrítik. A sűrítés miatt fel-
forrósodott levegőt többnyire a töltőlevegő-hűtő lehűti és 
az égéstérbe kerül. A hideg levegőnek kisebb a térfogata, 
mint a meleg levegőnek, így több oxigén kerül az égéstér-
be. A különösen teljesítményorientált motorok modellje-
iben - a motortervezéstől függően - akár két turbófeltöl-
tővel (biturbó) rendelkezhetnek. Régebben a turbófeltöltő 
fő célja a teljesítménynövelés volt, ma azonban elsősorban 
az energiatakarékosság és az emisszió csökkentés és a hú-
zóképesség javítása. Dízelmotorok esetében manapság 
olyan feltöltőket alkalmaznak, amelyek a motor terhelé-
sével változtatják tulajdonságaikat az előterelő lapátozás 
változtatásával, ún. változó geometriájú turbófeltöltők.

FONTOS A MEGELŐZŐ
KARBANTARTÁS!

LÉGSZŰRŐ SZEREPE
A légszűrő az egyik hibaforrás. A rendkívül nagy szívóerő 
megkívánja a tiszta, a levegő átjutását nem túlzottan gá-
toló jó minőségű szűrőt. Ezen kívül fontos a rendszeres - a 
többi autóéhoz képest gyakoribb – csere, pedig a karban-
tartás egyik alappontja.

OLAJ SZEREPE
Másik fontos sarokkő az olaj minősége, tudnunk kell, hogy 
ennek rendszeres cseréje - a többi autóhoz képest szintén 
gyakoribb kell, hogy legyen. A turbó tengelye speciális, 
úszó csapágyazással van ellátva. Ennél a csapágyazásnál 
nemcsak a tengely forog a csapágyban, hanem a csapágy 
is - kissé lassabban - forog a csapágyházban. Ezt az olajfilm 
teszi lehetővé, ami teljesen körbeveszi a speciális ötvözet-
ből készült csapágyakat. Itt arról az olajról van szó, ami a 
motort is átjárja, és onnan kerül a turbóba. Ha a motorban 
bármilyen károsodást szenved az olaj, azt a turbó azonnal 
megérzi, sőt maga a turbó is károsítja az olajt az átjutó kipu-
fogógázok következtében!

Az Autó-Doktornál vállaljuk a járművek teljes-körű sérüléseinek, elemeinek 
javítását, fényezését, illetve az ezekhez kapcsolódó teljes körű ügyintézést. 
Gyakori feladatunk műanyag lökhárítók és karosszéria elemek javítása, cse-
réje is. Autóalkatrész beszerzésünk folyamatos és gyors. Fontos szempont, 
hogy a szervizünk által beszerzett és beépített  alkatrészek árait a biztosítók 
is elfogadják. Szervizünk gyorsan és ingyenesen ad árajánlatot. Rövid elője-
gyzési határidővel fogadjuk az Ön gépjárművét, ha szükséges kedvező áron 
csereautót is biztosítunk a karosszéria javítás idejére.

A karosszérialakatos munkájára akkor van 
szükség, ha az autó karosszériája, vagy me-
revségét biztosító váza valamilyen baleset-
ben sérülést szenved, tehát karambolozik, de 
akkor is szükséges a karosszéria javítása, ha az 
elkorrodálódik, a fémrészek a idő vasfogának 
kitéve elrohadnak, elrozsdásodnak, és már 
nem tudják ellátni a fontos védelmi és mecha-
nikai funkcióikat. A korrózió, az elhasználódás 
miatti javításokat főként a sárvédők és küszö-
bök területén kell foganatosítani, de nagyobb 
elhanyagolás esetén természetesen az egész 
karosszéria érintett lehet.

TELJES KÖRŰ BIZTOSÍTÁSI 
ÜGYINTÉZÉS
Cégünk vállalja a teljes körű biztosítási kárügy-
intézést bármely autótípusra bármely biztosító-
val szemben, akár lízingelt, akár saját tulajdonú 
autóról van szó. Minden tisztázott biztosítási 
ügyben átvállaljuk a költségeket az ügyféltől, 
tehát nem kell kifizetnie a javítást, a megha-
talmazás alapján a javító műhelyünknek fizet 
a biztosító. A kárügyek intézése időigényes, 
problémás folyamat. Kerülje el a sorban állást, 
várakozást, bosszankodást és válassza szolgál-
tatásunkat.

SMART REPAIR 
Új szolgáltatásunk: A horpadás javítás egy viszonylag új techno-
lógia aminek a lényege, hogy a sérülést ragasztásos és pálcás 
módszerrel javítjuk ki. Előnye, hogy így időt és pénzt takaríthat 
meg, mivel adott esetben megvárható ill. javítás után fényezés 
nem szükséges. Alkalmazható kisebb sérüléseknél pl.: jégverés, 
ajtónyitás, motorkerékpárok esetén pl. üzemanyag tank . Opti-
mális esetben nagyobb sérülések is maradéktalanul javíthatóak. 
Lényeges, hogy a gépjármű fényezése eredeti legyen. Árainkat 
a következők határozzák meg. A horpadás mélysége, kiterjedé-
se, elhelyezkedése és a gépkocsi típusa a lemezvastagság miatt.  
Forduljon hozzánk bizalommal. 

A rendszerbe foglalt egységes javítói szolgáltatások:
 –  Szélvédő kavicsfelverődéseinek kijavítása
 –  Fényezés nélküli horpadásjavítás
 –  Polírozás, nanotechnológiás védelem
 –  Spotfényezés, karcolások eltüntetése 
     festék-rétegvastagság növekedés nélkül
 –  Műanyagjavítás / hegesztés / ragasztás
 –  Egyengetés kívülről, a karosszéria megbontása nélkül
 –  Műanyag, szövetkárpit hibáinak kijavítása 

KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS
és Biztosítási Ügyintézés

A megszerzett piaci versenyelőny megtartása, továbbá Ma-
gyarország EU csatlakozása indokolttá teszi, hogy a piaci ver-
senyképesség növelését alapvető fontosságú témaként ke-
zeljék a cégtulajdonosok, cégvezetők. Ennek egyik szükséges 
formája a működési költségek optimalizálása - „mindent egy 
helyen” - teljes körű javítási és karbantartási szolgáltatás.
Gépjárműparkot üzemeltető vállalkozások költségvetésében 
jelentős tényező a járművek fenntartási és üzemeltetési költsé-
ge. Ennek racionalizálására, a legkisebb költséggel járó gépjár-
műfenntartásra kínálunk egy újszerű alternatívát. 
Kérném, hogy az egyéni ajánlat elkészítése érdekében keresse 
fel szervizünket, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezé-
sükre. A programhoz való csatlakozásról és a részletes feltéte-
lekről kérjen tájékoztatást szervizünkben!

Ügyfeleinknek, míg várakoznak járművük 
javítására lehetőségük van szendvicset, 
kávét vagy frissítőt fogyasztani vagy maga-
zinokat olvasni, TV-t nézni klimatizált ügy-
félvárónkban. Mindez idő alatt WiFi kapcso-
latot és telefon töltési lehetőséget is tudunk 
biztosítani. A javítási számlát lehetőség 
van bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni.

FLOTTA Szolgáltatás 

CAFFE
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AUTOMATAVÁLTÓ-OLAJCSERE

Egy biztos: megfelelő karbantartással megsokszorozható a váltó élettartama, nem beszélve arról, hogy a működése komolyan 
kihat a menetkomfortra is. Viszont a lényeg a megfelelő szón van! Ugyanis tudni kell, hogy főleg a szokásos hidraulikus nyo-
matékváltó esetében, ha csak leengedjük az elhasználódott olajt, akkor, az ilyen váltó szerkezeti felépítésének köszönhetően, 
még kb. az elméleti feltöltési mennyiség ~ 50 százaléka bent marad a váltóban. Ahhoz, hogy hosszútávon is minőségi munkát 
tudjunk végezni, szükséges egy olyan professzionális berendezés, amellyel teljes egészében le tudjuk cserélni az elhasználódott 
váltó-olajat illetve ezzel egy időben, karban is tartja a szerkezetet.  

KIPUFOGÓGÁZ ELEMZÉS: A NEM 
MEGFELELŐ EMISSZIÓ A KÖRNYEZETNEK ÉS 
A PÉNZTÁRCÁNAK IS EGYARÁNT ROSSZ HÍR.
Nem megfelelő emisszió következményei:
• motorkárosodás
• működési zavarok
• jelentősen megnövekedett üzemanyag-fogyasztás
• súlyosan egészségkárosító anyagok 

AZ ÜZEMANYAGRENDSZER TISZTÍTÁS ELŐNYEI:
• az üzemanyagtanktól az égéstérig tartó szakaszon átfogóan tisztítja 
 az egész rendszert
• eltávolítja a szilárd részecskéket a szelepek felületéről
• megszünteti az befecskendezők csúcsain képződött szilárd részecskéket
• tisztítja a pillangószelepet, az EGR szelepet, és a levegő útját 
 befolyásoló csatornákat
• tisztítja és szűri az üzemanyagot és szeparálja a vizet az üzemanyagtól

BENZINMOTOR TISZTÍTÁSÁNAK ELŐNYEI:
• csökkenti a kibocsátási emisszió értékeit (HC, CO2, CO, NOx)
• problémamentessé teszi a hidegindítást
• megszünteti az ingadozó alapjáratot, a teljesítmény-
 csökkenést, és megnövekedett üzemanyag-fogyasztást

DÍZELMOTOR TISZTÍTÁSÁNAK ELŐNYEI:
• csökkenti a fekete kormot és részecske-emissziót
• optimalizálja az égést és így a motorteljesítményt
• átfogóan tisztítja az egész üzemanyag-ellátó rendszert 
 (szivattyúk, porlasztók..)
• eltávolítja a szilárd szennyeződéseket, lerakódásokat
• elkerülhető az injektor-csúcsok rendellenes működése

ÜZEMANYAGRENDSZER TISZTÍTÁS
ÉS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZÉS

Fontos, hogy autója káros anyag kibocsátása megfelelő érté-
ken maradjon, mert ezzel nem csak a környezetünket óvjuk, 
hanem így üzemanyag fogyasztásunk és járművünk teljesít-
ménye is optimálisabb lesz! A nem megfelelő emissziós érté-
kek ráadásul a sikertelen műszaki vizsgát vonják maguk után!
A járművek üzemelésük közben idővel törvényszerűen csök-
kentik a befecskendező rendszerek hatásfokát, aminek kö-
vetkezménye a csökkenő teljesítmény és a megnövekedett 
fogyasztás, károsanyag-kibocsátás. 

Ennek elkerülésére a Liqui Moly kifejlesztett egy olyan be-
rendezést (Jet Clean Tronic), amellyel a fent felsorolt prob-
lémákat meg lehet szüntetni vagy legalábbis drasztikusan 
csökkenteni lehet.
Üzemanyagfajtától függően az emisszió mérésére alapvető-
en 2 féle mérőberendezésre van szükségünk: a benzines jár-
művek esetében a 4 gázos mérő- a diesel járművek esetében 
egy füstölésmérő berendezésre.

KATALIZÁTOR, LAMBDA SZONDA

A szabályozott üzemű lambda szondával felszerelt 
katalizátor képes a motor üzemében keletkezett 
káros anyagok 90 százalékát kiszűrni. A katalizá-
toros DE lambda-szonda nélküli motorok viszont 
csak 50 százalékban tudják ezeket az anyagokat ki-
szűrni. A lambda-szonda szabályozás az égés töké-
letességét befolyásolja és bármely hiba az oxigén 
mennyiségének növekedését okozza (ilyen lehet a 
gyújtószikra kimaradása, vagy mechanikai meghi-
básodás).

MI TÖRTÉNIK, HA A KATALIZÁTOR NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN:
• a benzinben túl dús keverék lemossa a hengerfalról az olajfilmet, ami rendellenes motorkopáshoz vezet.
• a lambda-szonda meghibásodásából adódó többlet-tüzelőanyag gyújtáskihagyást és túlhevülést okoz.
• a kipufogógáz túlzott olaj-tartalma tönkreteszi a katalizátort 
• gyújtáskimaradással vagy egyéb meghibásodással küzdő motor elégetlen benzint juttat a katalizátorba, 
 ami annak túlhevülését, így gyors tönkremenetelét okozza.

MI TÖRTÉNIK, HA NEM MEGFELELŐ A HAJTÓMŰOLAJ MINŐSÉGE?
Legtöbb gyártó már százezer kilométernél írja elő az olaj, a szűrő, valamint a tömítések cseréjét, de pél-
dául a Mercedes hatvan-ezrenként igényli ugyanezt. Sokszor gondolják úgy az autósok, hogy a kezdeti 
rángatás után talán majd rendbe jön, és tovább próbálgatják a meghibásodott váltót. Ennek eredménye 
a gazdasági totálkár felé szokott közelíteni.

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Hajtómű-specifikus kenőanyag alkalmazása
• Automata-váltóolaj tisztító adalék alkalmazása 
• Kapcsolódó szervizsegédanyagok felhasználása
• Szükség esetén váltóolaj-szűrő felhasználása 
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése

HAJTÓMŰOLAJ CSERE ELŐTTI KARBANTARTÁS SZEREPE

Az Autó-Doktornál ráadásul nemcsak kicseréljük a váltóolajt, hanem 
még a csere előtt egy speciális tisztító adalékkal eltávolítjuk a lerakódott 
szennyeződéseket, ezáltal a friss olaj egy valóban tiszta környezetbe fog 
kerülni, így lényegében meghosszabbítva az új olaj teljesítményét és 
élettartamát! A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a különböző váltó-típusok-
tól függetlenül, legyen az hagyományos Wandler automata, fokozatmen-
tes vagy dupla kuplungos hajtómű, csak egy korszerű váltóolaj cserélő 
berendezéssel és a megfelelő típusú és minőségű olajjal biztosítható a 
leghosszabb élettartam!

FONTOS AZONBAN TUDNI!
Bármennyire is korszerű az automatavál-
tóolaj-cserélő berendezés a már meglé-
vő szerkezeti károsodásokat nem tudjuk 
megjavítani..... DE preventív módon tehe-
tünk róla, hogy azok NE következzenek be!

EMISSZIÓ MÉRÉSE ÉS SZEREPE A GÉPJÁRMŰVEKBEN
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KLÍMAFELTÖLTÉS 
és karbantartás

KLÍMAÖBLÍTŐ:
Szennyeződések eltávolítása 
a járműklíma rendszerből na-
gyon fontos művelet, mivel 
megvédhetjük az újonnan be-
épített alkatrészeket. A készlet 
segítségével az öblítő hűtőkö-
zeggel és a nagynyomású szá-
raz nitrogénnel az egész rend-
szer teljesen átöblíthető.

KLÍMATÖLTŐ:
A termék automatikusan vezérli a 
karbantartás összes fázisát, bele-
értve a veszélyes anyagnak számí-
tó olaj és hűtőfolyadék lefejtését, 
újrahasznosítását és feltöltését, 
közvetlen szerelői beavatkozás nél-
kül. Ezáltal elkerülhető az emberi 
mulasztás okozta esetleges hibal-
ehetőség és környezetszennyezés.

A POLLENSZŰRŐ
A pollenszűrők tiszta levegőről gondoskodnak a járművek 
belsejében. A pollenszűrők közel 100%-ig kiszűrik a pollent, 
port, baktériumokat és az aktív szénréteggel kombinált szű-
rőanyagok még a szervezetünkre ártalmas gázokat, szmogot, 
mint például a nitrogén oxidokat is kiszűrik.

NEM MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ POL-
LENSZŰRŐ OKOZTA VESZÉLYEK:

- Napjaink környezeti ártalmai egyre több embernek 
okoznak különféle súlyos allergiás megbetegedéseket. 
A gépkocsik utasterében fokozottan vagyunk kitéve 
ezen ártalmas hatásoknak, melyeket jelentősen csök-
kentheti az utastér pollenszűrő használatával.

- A tapasztalat az, hogy pollenszűrőt évente minden-
képpen érdemes cserélni, ez a jó kabinszellőzés és jó 
párátlanítás alapfeltétele.

• Klímarendszer szemrevételezése és  
 tömítettség ellenőrzése
• Vákuumleszívás
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Klímarendszer antibakteriális tisztítása 
 (ózonos készülékkel)
• Klíma szelepek ellenőrzése
• Meghajtószíj ellenőrzése
• Utastér és hűtőventillátor ellenőrzése
• Pollenszűrő ellenőrzése + csere
• Hőmérséklet ellenőrzése javítás után
• Hűtőkör tömítettségének vizuális ellenőrzése

JUSSON ESZÉBE!
• A klímaberendezések évente hűtőkö-

zegük 20%-át veszítik el, ami befolyá-
solja működésüket. Használja ki időben 

ajánlatunkat.
• A tisztítás kellemes mellékhatása, hogy 

a hosszabb távon üzemen kívül helyezett 
klímaberendezésből kiáramló áporodott 

szag eltűnik.

A KLÍMAFELTÖLTÉS ÉS KARBANTARTÁS ALKALMÁVAL 
CÉLSZERŰ KICSERÉLNI A POLLENSZŰRŐT IS

MINDEN ÉVSZAKBAN FONTOS EGY JÓL MŰKÖDŐ KLÍMABERENDEZÉS!

o   a tiszta szélvédőért és ablakokért valamint a jobb kilátásért  o   az ideális hőmérsékletért   
o   a nagyobb biztonságért és fáradtságérzés csökkentéséért  o   a penészgomba és baktérium mentes 
o   a tiszta levegőért és alacsonyabb páratartalomért         levegőért

LÁTNI ÉS LÁTSZANI! 
Miért is érdemes egy fényszórót felújítani?

A matt fényszóró azonnal viseltes külsőt kölcsönöz a gépjárműnek, de ami 
ennél sokkal rosszabb, az a hatékonyság csökkenése a működés során. A 
matt felület csökkenti a kijutó fénymennyiséget, és akár négyszer kevesebb 
fényt képes így kibocsátani. Az előállított fény - bármilyen drága izzót is 
építsünk vagy építtessünk egy ilyen autólámpába -, egyre kevésbé jut át 
a fényszóró burkolaton, amely bizonyos látási körülmények között baleset 
bekövetkeztében is szerepet játszhat. Egyfelől az autó vezetője sem veszi 
észre a veszélyt, másfelől pedig az ilyen homályos lámpaburával közlekedő 
autót is nehezebb észrevenni időben.  A homályos, karcos lencse szórja a 
fényt, nem oda világít ahová kéne. Ha elvakítjuk a szembejövőt, azzal má-
sok életét is veszélyeztetjük, nem csupán a sajátunkat.

A fényszóró fólia előnye:
Leghatékonyabb fényszóró felújítási technika a fóliás eljárás. A felcsiszolás után 
egy zsugorfóliát teszünk a lámpaburára, aminek az előnye a többi hátárnya! A 
kőfelverődés nem tesz kárt a lámpaburában, mivel a fólia rugalmas. UV fény vé-
delem is meg van oldva, mivel ugyanaz a fólia van a lámpaburán, mint az első 
szélvédő kettő üveg közötti fóliája. 

Polírozás előnye:
• Biztonságosabbá válik az éjszakai autózás mivel jobban látunk, és a  
 szembe jövőket sem vakítjuk annyira – ami a mi biztonságunkat is javítja.
• Egy felújított fényszóró javítja a gépkocsi megjelenését, és   
 ezáltal növeli az értékét is. 
• Ha nő a gépkocsi értéke, könnyebbé válik az értékesítése. Egy   
 fényszóró polírozás (és UV védelem) költségei csak töredékét   
 teszik ki egy új pár vásárlásának.
• A besárgult, „tejesedett” fényszóró a műszaki vizsgát is meghiúsítja.

Ennek oka elsősorban a termé-
szetes UV-sugárzás, másrészt az 
autó tisztításához használt erős 
vegyszerek hatása. Ez már a 
néhány éves autóknál is előfor-
dulhat, s nem csupán esztétikai 
problémát okoz, de a láthatósá-
got, a világítás hatékonyságát, 
ezáltal a közlekedés biztonsá-
gát is rontja. A megoldás a lám-
pa-búra polírozása jelentheti, 
amely valósággal újjávarázsolja 
a megfakult, mattá vált fény-
szórót!

Ne feledje, a bizton-
ságos közlekedéshez 
gépjárműve minden 
részének optimáli-
san kell működnie, 

ez pedig rendszeres 
karbantartást, odafi-
gyelést igényel! For-

duljon szakemberhez  
időben, a megelőzés 

érdekében!

Gyakori látvány, hogy 
az autó fényszórójának 

burája mattá, fényte-
lenné 
válik

XENON - A xenon lámpával szerelt járművekben az 
„izzók” cseréje házilag tilos, mert ezek a berendezések 
magas feszültségen működnek. Szakképzetlen kezek-
ben a szerelés során fennáll az áramütés veszélye, ezért 
ha xenon lámpás az autónk és nem világít a fényszóró, 
feltétlenül forduljunk szakemberhez.

LED - Az új járművekben egyre gyakoribb a LED-es 
(fényt kibocsájtó diódák) izzók használata. A LED-ek el-
vileg nem égnek ki, ha mégis meghibásodást tapaszta-
lunk, szintén szakműhelyben kell elvégeztetni a javítást.

Világítás, izzó, 
fényszóró beállítás 

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

2.990 Ft helyett csak1.990 Ft

 7.990 Ft helyett csak 3.990 Ft/ old.
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20.990 Ft helyett csak17.990 Ft-tól



30 31

TUDTA HOGY, A NEM MEGFELELŐEN BEÁLLÍTOTT FUTÓMŰ AZ 
ALÁBBI PROBLÉMÁKAT OKOZZA?
BIZTONSÁGI VESZÉLY: A nem megfelelően beállított futóművel rendelkező gépjármű 
vezetése fárasztó mivel állandó kormány korrigálás igényel.

MAGASABB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG: A nem megfelelően beállított futómű 
magasabb fogyasztást okoz. Továbbá hamarabb kopnak el a járműabroncsai is. Alapvetően egy nem 
megfelelően beállított futómű drasztikusan emeli a jármű fenntartási költségeit.

ELLENŐRIZTESSE FUTÓMŰVÉT A  HUN-
TER QUICK CHECK RENDSZERREL 

1 PERC ALATT ÉS NÖVELJE GÉPJÁRMŰVE 
BIZTONSÁGÁT ÉS CSÖKKENTSE FOGYASZ-

TÁSÁT EGYSZERRE!

Hunter 
QUICK CHECK

BÁTRAN KIJELENTHETJÜK HOGY PIAC LEGMO-
DERNEBB FUTÓMŰ ÁLLÍTÓJÁVAL A HUNTER 
HAWEKYE ELITE –EL DOLGOZUNK. MIÉRT VA-
GYUNK BENNE BIZTOSAK.

- A Hunter Engineering 60 éves gyártási és fejlesztési 
 tapasztalattal rendelkezik.
- Prémium autó márkák gyári ajánlásával. Mercedes, BMW, 
 Audi, Porsche, Bentley
- A világon egyedülálló dupla mérősíkos 3D-s rendszer a 
 legapróbb eltéréseket is felfedi, figyelembe veszi a felni-
 hibákat az aszimmetrikus gumikopást, de még a profil 
 mélységet is.
- Gépjármű adatbázisa a világ legjobbja így gond nélkül 
 állíthatóak a speciális sport futómű, vagy Európán kívüli 
 modellek. 
- Vezérlő programja ismeri az összes speciális beállítási 
 szükségletet, hogy ügyfeleink futómű állítás után „új jármű” 
 vezetési élménnyel távozzanak tőlünk.
- A Hunter Hawkeye Elite egyedi felfogási rendszerének 
 köszönhetően a felni sérülése ki van zárva. Továbbá a 
 felfogás egészen 32” kerék méretig lehetséges.

DE MI A MEGOLDÁS?

A rendszeres legalább 15 000 kilométerenkénti 
futómű ellenőrzés és amennyiben szükséges 
állítás. Azonban ha van rá lehetőség érdemes a fu-
tóművet minden alkalommal megnézetni amikor 
szervizben van a jármű mivel érhette bármilyen 
ütés vagy külső behatás amely miatt a futómű 
eredetileg beállított értékei megváltoznak.

3D FUTÓMŰÁLLÍTÁS

A futómű a gépjárművek biztonsága szempontjából igen 
lényeges szerkezeti elemekből áll, ezért kialakításuknál a 
közlekedésbiztonság meghatározó szerepet tölt be.

A csúcskategóriás futómű-állító berendezés nagyban hoz-
zájárul a minőségi Ügyfélkezelés növeléséhez és a szerviz 
hatékonyságához.

Futómű-beállítás fontossága:

• legújabb komputeres, három dimenziós, lézersugaras 
 készülék
• optimális, biztonságos útfekvés
• helyes viselkedés fékezésnél (nem húz oldalra)
• optimális nyomtávtartás egyenetlen útburkolatokon is
• biztonságos kanyarvétel (jobb kanyarfekvés)
• pontos egyenesben tartás
• az abroncsok idő előtti kopásának kiküszöbölése

Főbb előnyei az eddig használt állítókhoz képes:
• új felfogó kialakítás ( mivel a mérőfejeket nem az eddig használt acél, -könnyűfém felnihez, hanem a gumihoz rögzítik, 
 így elkerülhető az esetleges sérülésből adódó károsodás és ügyfél-reklamáció)
• beépített kormány szöghelyzet jeladó nullázó alkalmazásával nem szükséges plusz diagnosztikai eszköz ahhoz, hogy 
 nullázza a gépjárművek számítógépes kormány-rendszerét (kapcsolatot hoz létre a vezérlőegység és a futóműállító 
 között, hogy lenullázza a kormány szöghelyzet jeladót, ahogy a gyártó megköveteli.
• hagyományos rendszerek számottevően lassúak (a futómű-geometria diagnosztizálása ~10-15 perc, míg a Hunter 
 készülékével csupán 4 perc)
• a kinyomtatott eredmények segítenek a futómű-állítás értékesítésében (el lehet magyarázni a szükséges részeket, 
 javításokat és az egész munkafolyamatot az ügyfélnek a színes nyomtatványok segítségével.)
• az egyértelmű és részletes nyomtatványok segítenek kommunikálni és szoros kapcsolatot kiépíteni az ügyféllel és 
 több futómű-állítást értékesíteni.

A rossz futómű-geometria 
közlekedésbiztonságilag 
veszélyes és emellett a 
gumikat is rendellenesen és 
rövid időn belül elkoptatja!

A SZERELÉSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Futómű diagnosztika, állapotának előzetes 
 vizsgálata
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Folyadékok feltöltése (Hűtő,Akku,Szélvédő)
• Próbaút, gépjármű biztonsági ellenőrzése
• Jármű fel-/leszerelése mérőpadra
• Guminyomás ellenőrzése/beállítása
• Kerékcsapágy /kormányzás/tengely és   
 nyomtávrúd holtjátékának ellenőrzése
• Első tengely bemérése
• Hátsó tengely bemérés
• Teljes jármű-beállítás

9.990 Fthelyett már4.990 Ft -tól

30

14.990 Ft

helyett már

9.990 Ft -tól
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GUMISZERELÉSI ÉS 
KARBANTARTÁSI 
szolgáltatásaink  

KERÉKCENTRÍROZÁS JELENTŐSÉGE  

A GUMISZERELÉSI CSOMAGJAINK 
A KÖVETKEZŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT 
TARTALMAZZÁK:
• Gumiabroncs mosás
• GUMIABRONCS ÁPOLÁS (opcionális)
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Folyadékok feltöltése (Hűtő,Akku,Szélvédő)
• Kerékabroncs nyomás ellenőrzése, beállítása
• Világítás ellenőrzése
• Kerékcsavarok meghúzása nyomatékkulcsal
• Fékbetétek, féktárcsák ellenőrzése
• Motorolajszint ellenőrzése
• Pótkerék légnyomás ellenőrzése
• Szelepház csere
• Ablaktörlő lapát ellenőrzése
• 14 napos szerviz elégedettségi garancia!
• EGYEDI GUMIAZONOSÍTÁSI CIMKE
• GUMIABRONCS SZAKSZERŰ TÁROLÁS (opcionális)
• Cink keréksúly AUDIT by TUV-NORD
• Kerekek automata centrírozása
• EXKLUZÍV GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS (opcionális)
• Kerékcsavarok után-húzása 50 km után (javasolt)

AZ ÁPOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEI:
• Kitűnő lehetőség, mind a lemez, mind pedig az   
 alumínium felnik mosására
• Drótkefe használata szükségtelen
• Korszerű szolgáltatás az ügyfeleink részére
• Tisztább műhely és raktár
• Pontosabb centrírozás
• Kevesebb előmunka igény
• Alacsony víz felhasználás
• Zártrendszerű mosás
• Környezetbarát mosási 
 technológia

AZ AUTÓ-DOKTOR HORVÁTH KFT. A 
HIGIÉNIÁT VÁLASZTOTTA!
A WULKAN 300 kerékmosó berendezést gumiszervi-
zek, autójavító műhelyek számára fejlesztették ki. A 
kerékmosógép teljesen zárt rendszerben dolgozik, 
210 liter hideg vízzel, majdnem bármilyen környe-
zetben. Az egyedülálló eljárás világszerte szabadal-
maztatott. A granulátumot és a vizet, folyamatosan 
több fix kar lövelli a forgó kerékre. A felni és az ab-
roncs precíz tisztítására tehát semmi másra nincs 
szükség, mint elektromos áramra, sűrített levegő-
re, vízre és a granulátumokra. Ezután már minden 
gombnyomásra működik. Négy külön beállítható 
mosási program áll rendelkezésre, mérettől illetve 
szennyezettségtől függően, 30, 60, 90 és 120 másod-
perc, szárítási idővel.

PROFESSZIONÁLIS KERÉKSZERELÉS 
A NAGY ÁTMÉRŐJŰ KEREKEKNÉL

Hofmann Monty 8600 Platinum-ot kimondottan a defektmentes és alacsony 
profilú nagy átmérőjű kerekek szereléséhez fejlesztették ki, tökéletes biztonsá-
got nyújtva a felninek és a gumiszerkezetnek (a szerelések során a felnihez nem 
érintkezik fém alkatrész, így egyáltalán nem áll fenn sérülésveszély).

Riasztóval és biz-tosító által védett, száraz raktárban, szakszerűen tároljuk gumiab-roncsát!

GUMIABRONCS FUTÓFELÜLET  SCANNELŐ

TreadReader kézi szkenner olyan egyedülálló eszköz, amely egyér-
telmű, 3D grafikával készít állapot felmérést a gumiabroncsok futó-
felületéről. Pontos mintamélység meghatározást biztosít minden jár-
mű gumiabroncsa esetén. A szabadalmaztatott technológia alapján 
számos alkatrész és futómű beállítási hibára ad egyértelmű utalást, 
ezáltal időben felismerhetőek és megelőzhetőek a közlekedésbiz-
tonságilag veszélyes helyzetek kialakulása (féloldalas, kopás okozta 
többletüzemanyag-fogyasztás, pattogás, hosszabb fékút és instabi-
litás).  Az időben felismert és korrigált állapot visszaállítással tetemes 
költség takarítható meg, mivel így elkerülhetőek a következmények 
valamint egy új gumiabroncs okozta váratlan kiadás is.

A kerékkiegyensúlyozásnak elsősorban a nagy sebességű haladásnál van jelentősége. 
A nagyságrendek a következő példán jól szemléltethetőek:
Egy 100 km/h sebességgel haladó gépkocsi kerekének a 20 cm-es sugarán egy jelentéktelennek tűnő 
30 gramm kiegyensúlyozatlan tömeg a jármű tökéletes üzeme szempontjából komoly centrifugális 
erőt, 116 N-t vagy általánosabban ~ 12 kg-ot ébreszt.

GUMIABRONCSOK TÁROLÁSA
Nincs elegendő helye a gumiabroncsok tárolásra? Pince, 
padlás messze van? Unja már hogy állandóan  kerülget-
ni kell a gumiabroncsokat és felniket? VÁLASSZA A KÉ-
NYELMET! Ha nem tudja megoldani leszerelt téli vagy 
nyári gumiabroncsainak szakszerű tárolását, akkor ve-
gye igénybe KERÉKTÁR szolgáltatásunkat, melynek ke-

retében mi:
•  gumiabroncsát lemossuk, ápoljuk
•  szakszerűen átvizsgáljuk

•  az esetleges hibákról tájékoztatjuk Önt
•  szükség esetén a hibát kijavítjuk
•  a gumiabroncsgyártó cégek előírásainak 

 megfelelően, szakszerűen tároljuk
•  igény esetén a gumiabroncsok fel- és 

leszerelését is elvégezzük
Az alapanyagba kevert öregedést gátló anya-

gok dacára az idő előre haladtával az abroncsok 
minősége romlik. Szakszerű tárolással az élettar-

tam meghosszabbítható, az öregedés minimális-
ra csökkenthető.

A keréken működő gerjesztő erőhatás a jármű üzemét 
tekintve az alábbi káros következményekkel jár:

•   gépkocsi oldalszélre, csúszós útra érzékenyen reagál, romlik  
      a gépkocsi lengéscsillapítása és biztonságos fékezhetősége
•   a kormányzott kerekek támolygó mozgása a gépkocsi 
      úttartását, kerék útfelület kapcsolatát ideális út és időjárási 
      viszonyok között is nagymértékben rontja
•   a kiegyensúlyozatlanság által érintett alkatrészek 
      (féltengely, kerékcsapágy, keréktárcsa, trapézkarok, 
      kormányszerkezet…) és ezek felfüggesztési pontjai 
      hamarabb kifáradnak, illetve idő előtt eltörhetnek
•   rezgésből származó zaj és rázás fárasztja a vezetőt és az 
       utasokat.

A GSP9700 ELITE „HÁROM AZ EGYBEN” 
DIAGNOSZTIKA ELŐNYEI:

Megoldja azokat a vibrációs problémákat, melyeket más centírozó nem 
képes!  Feltérképezi a nem kiegyensúlyozatlanságból adódó, a radiális erőkhöz 
kapcsolódó problémákat összefüggésben a:
 - Gumiabroncs egyenetlenséggel.
 - A gumiabroncs és felni ütéssel.
 - A kerék centírozóra felszerelésével.
 - A gumiabroncs nem megfelelő elhelyezkedésével a felnin.

Gyorsabb hibaelhárítás és javítás
Gyorsan meghatározza a felni és a gumiabroncs radiális rezgéseinek mértékét 
és lépésről lépésre rövid utasításokkal bemutatja az eredményeket a technikusnak.

Meghatározza a gépjármű húzás vagy csúszás potenciális problémáit
Az opcionális StraightTrak® LFM** funkcióval meghatározza a gumiabroncs oldalirányú 
húzásának mértékét, ezt követően, mind a 4 kerékre alkalmazva, meghatároz több 
felhelyezési sorrendet, amivel csökkenthetjük, vagy akár meg is szüntethetjük a gépjármű 
oldalra húzását- melyet egyébként lehetetlen egy futómű állítás során megoldani.

Nagymértékben növeli az utazási minőséget és az ügyfél elégedettséget
A többszörös vibráció mérést és a Gumiabroncs-kerék párosítási eljárást korábban 
kizárólag csak a jármű gyártók alkalmazták, hogy „új vezetési élményt” nyújtsanak.

32

Biztosítja, hogy műhelyünk a centrírozás 

és a javítás szekértője legyen. Csúcstech-

nológiának köszönhetően elkerülhető 

a reklamációval visszatérő ügyfelei-

nek száma és ezáltal képesek vagyunk 

megjavítani azon gépjárműveket, me-

lyeket más műhelyekben nem képesek.

NEW!2017 modell



34 35

TPMS 
rendszer   

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) egy olyan gyárilag beépített rendszer, 
amely folyamatosan monitorozza a kerekekben lévő légnyomást. Az Európai Unió elő-
írása szerint minden 2014. november után regisztrált autóban kell ilyen rendszernek 
lennie. A hibajelző folyamatos jelenléte a műszerfalon a műszaki vizsga bukását okozza.

MIKOR KERÜLÜNK KAPCSOLATBA A TPMS-SEL?

•   hiba megállapításakor, ha a kijelzőn az ellenőrző lámpa felvillan,
•   szenzor ellenőrzéskor, karbantartáskor, javításkor, cserénél,
•   gumiabroncs cserénél,
•   kerékcserénél,
•   kerekek pozíció változtatásakor (pl. elölről hátra),
•   komplett kerék összeállításnál (pl. kerékméret váltás),
•   gumiabroncs javításnál,
•   kerékjavításnál,
•   időszakos kötelező műszaki felülvizsgálatra való felkészítésnél.

AZ ELÉGTELEN GUMINYOMÁS OKOZTA 
HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK:
• Fokozódó balesetveszély: Elégtelen guminyomás esetén romlik az úttartás, a vezető akár el is veszítheti 
a kontrollt járműve felett. Rosszabb lesz a kormányozhatóság, csökken a kanyarstabilitás. E tényezők miatt a jelentő-
sebb nyomáshiánnyal közlekedő járművezetőket fokozottan fenyegeti a gumik roncsolódása (szakadások, szerkezeti 
elemek szétválása), esetleg szétdurranása, ami nagy sebességnél akár végzetes is lehet.

• Magasabb üzemanyag fogyasztás és CO2-kibocsátás: Az alacsony abroncsnyomás növeli  a 
gördülési ellenállást, aminek következtében emelkedik  az üzemanyag fogyasztás, magasabb lesz a CO2-kibocsátás.

• Fokozott kopás, rendellenes kopás: A helytelen guminyomás miatt a gumiabroncsok élettartama 
csökken. Az útfelülettel való hiányos érintkezés, az  egyenetlen igénybevétel a futófelület rendellenes kopását idézi 
elő, alacsony nyomás esetén ráadásul a kopás a túlmelegedés következtében jelentősen fel is gyorsul.

DEFEKTTŰRŐ GUMIABRONCS 
ELLENŐRZŐ KIJELZŐ
A gumiabroncs ellenőrző kijelző az ABS kerékfor-
dulatszám érzékelői útján működik. Ha a gumi-
abroncsban csökken a nyomás, az érintett kerék 
gördülési sugara kisebb lesz, és a kerék az autó 
változatlan sebessége mellett gyorsabban kezd 
forogni. A gumiabroncs ellenőrző kijelző segít-
séget nyújt a vezető számára az abroncsnyomás 
folyamatos ellenőrzéséhez. A folyamatos elle-
nőrzés ténye magas fokú biztonságot garantál. 
A megfelelő abroncsnyomás megnöveli az ab-
roncsok élettartamát, és hozzájárul az üzem-
anyag-fogyasztás csökkenéséhez. Megjegyzés: 
Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer nem 
mentesíti a vezetőt az abroncsnyomás ellenőr-
zésére vonatkozó felelőssége alól. AKKUMULÁTOR

Biztos indítás
Ön a legnagyobb hidegben ill. melegben is elvárja akkumulátorától, hogy ne 
hagyja cserben. Erre nem is kerül sor, ha előtte Ön sem hagyta cserben akku-
mulátorát. A biztos indítás érdekében ne mulassza el az akkumulátor szervize-
lését. Hogy megbízhatóan üzemeljen, a Bosch jó minőségű termékeket kínál, 
amelyek több évtizedes tapasztalat és innováció eredményeként jöttek létre. 
A vezető gépjármű-gyártók bizalma mutatja: a Bosch-al mindig biztosan indít.

Mivel minden utazásban a megérkezés a legszebb, a biztos 
célba érésre garanciát nyújtunk Önnek. A mobilitási garan-
cia gyors segítséget nyújt üzemzavar, kisebb balszerencse, 
baleset vagy akár rongálás esetén is – hogy Ön folyamatosan 
mozgásban maradhasson.
A Mobilitási garancia az első forgalomba helyezéstől számí-
tott 1 évig érvényes gépkocsijára, utána pedig akár 200.000 
km-ig megújítható. A mobilitási garancia megújításának elő-
feltétele a rendszeres és szervizfüzetben vezetett szervizelés 
az Ön szervizpartnerénél.
A szervizfüzet bejegyzése a Mobilitási garanciára feljogosító 
igazolásnak számít. Rendszeres szervizelés esetén a Mobilitá-
si garancia megújul a szervizfüzetben előirányzott következő 
szervizig, azonban legfeljebb egy évig, így ezen az időtarta-
mon belül a Mobilitási garancia szolgáltatásai meghibásodás 
esetén továbbra is biztosítják az Ön mobilitását. A széleskörű 

mobilitási szolgáltatások, amelyek szükség esetén gyorsan 
és megbízhatóan továbbsegítik Önt, magukba foglalják a 
díjmentes személyszállítást taxival, vonattal vagy akár repü-
lőgéppel, csakúgy mint a gyors, helyszíni hibaelhárítást vagy 
indítási segítséget. És még akkor is a legjobb kezekben van 
nálunk, ha tovább tartana gépkocsijának javítása: a javítás 
időtartamáig, de legfeljebb három napig átvállaljuk szállás-
költségét a meghibásodás helyén, a gépkocsi utasai számára 
biztosított reggelivel. Ha műszaki hiba, kisebb balszerencse, 
baleset vagy rongálás miatt nem tudná folytatni útját, akkor 
a legközelebbi szervizállomáshoz történő elszállítás meg-
szervezését és költségét. Ha baleset vagy rongálás történik, 
akkor ezenfelül – szükség esetén – segítünk Önnek a hulla-
dékként való elhelyezés megszervezésében is. Ha a baleset 
vagy rongálás külföldön történik, akkor a jogi tanácsadó, va-
lamint tolmács biztosításával is segítünk Önnek. 

24.990 Ft 

helyett csak    

17.990 Ft 

DÍJTALAN 

Német gyártású Bosch akkumulátor 40Ah 330A beszerelés-
sel diagnosztikával 1 év garanciával

Autó-Doktor szolgáltatás:
MOBILITÁSI GARANCIA

A biztos célbaérés garanciája

A defekttűrő tulajdonsággal rendelkező, úgynevezett SST („Self Supporting Tire”) abroncsok magas szintű biztonságot és kényelmet kínál-
nak. A defekttűrő abroncsok a megerősített, önhordó oldalfalszerkezetnek köszönhetően levegő nélkül is képesek 80 km/h sebességgel 
mintegy 200 kilométert megtenni. Biztonsági okokból mindig csak az abroncsnyomás ellenőrző rendszerrel együtt kapható, amely folya-
matosan tájékoztatja a vezetőt az abroncsok nyomásáról. Ha valamelyik abroncsból elszökne a levegő, az abroncsnyomás ellenőrző rend-
szer kijelzője figyelmeztető jelzést ad. Ily módon a vezető hozzáigazíthatja a vezetési stílusát a defekttűrő abroncs menettulajdonságaihoz.

DEFEKTTŰRŐ GUMIABRONCS

GUMIABRONCS GARANCIA 
Az Exkluzív Gumiabroncs Garancia egy olyan speciális plusz-szolgáltatás, mely nemcsak a 
gyártási hibából eredő problémákra terjed ki, hanem védelmet nyújt a külső sérülésekből 
(pl. rongálás, padkázás, stb.) származó károk esetére is. Nem terjed azonban ki a személy-
gépkocsi műszaki állapotából, a nem megfelelő nyomással vagy terheléssel való üzemel-
tetésből és a blokkoló fékezésből eredő károkra. Kár esetén nem pénzbeli visszatérítés 
jár, hanem a megrongálódott személygépkocsi abroncsot megjavítjuk vagy kicseréljük a 
maradványprofil mélységének arányában.

MARADVÁNY 
PROFILMÉLYSÉG

KEDVEZMÉNY 
AZ ÚJ GUMIABRONCS ÁRÁBÓL

Vásárlástól számított 30 napig 100 %

7 mm vagy nagyobb 80 %

6 mm vagy nagyobb 50 %

5 mm vagy nagyobb 40 %

4 mm vagy nagyobb 30 %

3 mm vagy nagyobb 20 %
ABRONCSNYOMÁS ELLENŐRZŐ
Az abroncsnyomás ellenőrző rendszer indulás előtt és me-
net közben tájékoztatja a vezetőt az aktuális abroncsnyo-
másról. Ebből a célból minden egyes keréknél (a pótke-
réknél is), valamint a kerékelektronikánál külön érzékelők 
kerültek elhelyezésre. A kerekek rádiójeleket küldenek a 
hátul található vezérlőegységhez. Ezek a jelek informáci-
ókkal szolgálnak az abroncsok nyomásáról és hőmérsék-
letéről. Emellett mindegyik elektronikus egység elküldi a 
saját azonosítókódját is, aminek segítségével behatárol-
ható, hogy melyik kerék az érintett. Ha túl alacsony a ke-
réknyomás vagy túl gyorsan szökik a levegő, a rendszer 
fény- és/vagy hangjelzés útján figyelmezteti a vezetőt. Az 
abroncsnyomás ellenőrző rendszer segítséget nyújt a veze-
tő számára a gumiabroncsok nyomásának ellenőrzés alatt 
tartásához. A folyamatos ellenőrzés ténye magas fokú biz-
tonságot garantál. A megfelelő abroncsnyomás megnöveli 
az abroncsok élettartamát, és hozzájárul az üzemanyag-fo-
gyasztás csökkenéséhez. Megjegyzés: Az abroncsnyomás 
ellenőrző rendszer nem mentesíti a vezetőt az abroncsnyo-
más ellenőrzésére vonatkozó felelőssége alól.
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Szélvédőcsere és javítás
A SZÉLVÉDŐ 
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI  SZEREPE
A közlekedés biztonságát illetően kiemelkedő szerep jut a 
szélvédőnek. Sajnos még mindig sok autós véli úgy, hogy 
egy egészen apró kavics felverődésből nem lehet probléma, 
pedig a gyakorlatban ez egészen másként működik. Az egy-
koron kicsi sérülés a hőmérséklet-változásnak és a rázkódás 
hatására elkezdhet növekedni, míg végül méretes repedés 
keletkezik. A sérülés nem csak a vezetés közbeni kilátást aka-
dályozza, de fénytörés megváltozásánál fogva veszélynek 
teszi ki az autóst és utasait, sőt, akár a karosszéria merevsé-
gét is gyengíti típustól függően akár 30%-kal is mert a szél-
védő konstrukciós elem szerepét tölti be a gépjárműben. 

MIKOR KELL CSERÉLNI?
Szélvédő cserére nem csak akkor kell gondolni, amikor telje-
sen betört egy szélvédő - például magasból ráesett valami, 
vagy egy nagyobb kővel volt találkozás - hanem akkor is, ha 
még „csak” egy kis kőfelverődés, repedés történt a felüle-
ten. A műszaki vizsgaállomásokon azonnal visszautasítják 
a gépjármű vizsgáztatását valamint a rendőrök is figyelnek 
már a repedt szélvédős gépjárművekre. Ha a sérülés a vezető 
előtt van, a látótérben akkor büntetést is kaphatunk, hiszen 
gátolja a repedés a szabad kilátást, így az balesetveszélyes. 
Baleset esetében felelősséget is kell vállalnunk minden kö-
vetkezményre.

A törött, repedt üveget szakembereink gyorsan kicserélik, 
illetve tájékoztatást nyújtanak arról, hogy lehet azt kijavíttat-
ni. Az autóüveg cseréjére csak akkor kerül sor, ha a szélvédő-
kárt szakembereink nem tudják megjavítani. Szakértő mun-
katársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek az autóüveg 
cseréjében. A szélvédő repedésének, törésének javításához 
speciális anyagot használunk. Az elvégzett munkára adott 
feltételek mellett teljes körű garanciát vállalunk.

Az Autó-Doktor vállalja a kőfelverődés által okozott hiba 
javítását és segítünk Önnek az üvegkár rendezésével kap-
csolatban, valamint vállaljuk a szélvédők, oldalsó és a hátsó 
ablaküvegek cseréjét. Segítségünkkel megtudhatja, hogyan 
tudja kicseréltetni nálunk a törött, szélvédőjét kedvező áron 
vagy akár ingyen, kedvezményes autóüveg- és szélvédőcse-
re szolgáltatásunk keretein belül.

Szélvédő cserére nem csak akkor kell gondolni, 
amikor teljesen betört, hanem akkor 

is, ha még „csak” egy kis kőfelverődés, 
repedés történt a felületen.

Mivel a szélvédő merevítő funkciója is csökken a repedés 
következtében, ezért repedt szélvédővel rendelkező autó 
egy estleges ütközéskor nem tudja olyan mértékben meg-
védeni utasait, mint ahogyan kellene (légzsákok, stb.).

Rengeteg olcsó, silány minőségű szélvédő és hozzá tartozó kie-
gészítő, ragasztóanyag van a piacon, ezért elsősorban a minőség 
és NE az ár alapján döntsön! Ütközéskor a szélvédő és a ragasztó 
minőségének a függvénye, hogy a kirobbanó légzsákot a szélvédő 
meg tudja-e támasztani vagy nem! Nem esetén sajnos az utasoldali 
légzsák nem fogja betölteni a funkcióját! A kőfelverődés, kavicsfel-
verődés vagy jégkár miatt keletkezett csorbulás, kőfelverődés vagy 
repedés kijavítása után az autóüveg vagy a szélvédő ugyanolyan 
erős lesz, mint a kár keletkezése előtt. Vegyük figyelembe az elekt-
romos vezetőképességet is illetve a beépített antenna és fűtőszál 
által támasztott követelményeket(szenzorok és kamerák).
Az Autó-Doktor kizárólag csak az autógyártók által gyártott - az 
eredeti beszállítóitól vásárolt (OEM – Original Equipment Manufac-
turer), - az EU szabványainak megfelelő autóüvegeket, ill. szélvédő-
ket használja a cserékhez. A palettánkon szereplő minden termék 
megfelel az említett szabványoknak. Ezzel biztosítjuk, hogy az álta-
lunk beépített autóüvegek teljesen megegyeznek az autó gyártá-
sa során beépített autóüvegekkel. Tapasztalatunk, hogy a legjobb 
minőségű üvegeket azoktól a cégektől lehet beszerezni, amelyek 
szállítják a világ vezető autógyártói részére az eredeti üvegeket.

Autó-Doktor az Önök magas szintű kiszolgálása érdekében együttmű-
ködik Magyarország összes biztosítótársaságával, ennek köszönhetően 
kérem, kérjen időpontot, hogy megbeszélhessük az ügyintézés mene-
tét. Biztosító társaság függvénye, hogy szükséges-e egyéni eljárás, vagy 
mindent intézhetünk a kárfelvételtől a kifizetés kezeléséig. 
A biztosítási ügyintézés során az Ön hozzájárulásával (meghatalmazá-
sával) felvesszük a kapcsolatot a biztosítótársaságával, kikérjük hozzá-
járulását a munka elvégzéséhez és intézzük a biztosítási ügyintézéssel 
járó mindennemű adminisztrációt. 

Autó-Doktor-nál büszkék vagyunk arra, hogy a szélvédő cse-
réje, autóüveg cseréje előtt először mindig megpróbáljuk 
javítással megmenteni az eredeti autóüveget, így jelentősen 
csökkenthető a szélvédő vagy autóüveg javítás költsége. 

Előfordul azonban, hogy a sérülés típusa, mérete és elhe-
lyezkedése miatt szükség van a szélvédő vagy az autóüveg 
cseréjére.

A szélvédő javítás költsége két tényezőtől függ:
• Javítható-e az eredeti autóüveg vagy szélvédő, 
 vagy ki kell cserélni azt?
• Érvényes-e a jármű casco biztosítása üvegkárra?

Részletes árajánlat miatt kérem, 
érdeklődjön az Autó-Dotor-nál!

SZERELÉSI CSERE CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

A JAVÍTÁSI CSOMAG 
TARTALMAZZA 
az alábbi alkatrészeket és 
díjtalan szolgáltatásokat:

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Érintkező felületek alapos tisztítása, zsírtalanítása
• Előírásnak megfelelő speciális ragasztó  
 hézagmentes felhordása
• Antennák, fűtésszálak csatlakozásainak bekötése
• Legalább 24 órás műhelyelhagyási idő kivárása

• Gyári technológiai utasítás szerinti javítás
• Gyári OE minősítésű alkatrészek alkalmazása
• Szervizsegédanyagok felhasználása
• Sérülés helyének kitisztítása és szakszerű fúrása
• Gyanta injektálása a bemeneti nyíláson keresztül
• Gyanta megszilárdítása UV-fény segítségével
•  Javított felület síkba illesztése
• Felület polírozása prémium polírral

szélvédő javítás már7.990 Ft-tól

szélvédő csere már19.990 Ft-tól

FELHASZNÁLT ANYAGOK 
MINŐSÉGE

BIZTOSÍTÁSI 
ÜGYINTÉZÉS

SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS 
KÖLTSÉGE

Korlátlan biztonság...

Már egy kis kövecske is komoly galibát 
okozhat Önnek! Ha ugyanis ez az apró 
kő felsérti a szélvédőjét, akkor ez akár a 
zavartalan kilátást is korlátozhatja, ami 
viszont az Ön és utasai biztonságát ve-
szélyeztetheti. Ráadásul ilyen esetekben 
még az egész szélvédő stabilitása is gyen-
gülhet, mert egy nagyobb rázkódásnál 
a repedés tovább nőhet, aminek követ-
keztében szükségessé válhat a szélvédő 
komplett cseréje. 
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ABLAKTÖRLŐK

AUTÓ-DOKTOR SHOP

MŰSZAKI VIZSGA

Minden típushoz a megfelelőt! 
Egy teljes szezon után a legjobb minőségű lapátok is elfáradnak, és megjelennek 
az idegölő és fényt megtörő csíkok a lapátok után. Ma már olyan sokféle rögzítéssel 
készülnek az ablaktörlők, hogy a méretre vásárlás nem feltétlen lesz sikeres. Ráadásul 
számtalan típusnál a két első lapát különböző méretű, ilyeneket pedig ritkán találni a 
szupermarketek polcain. Ezzel szemben az Autó-Doktornál az ablaktörlő lapátok széles 
választékát kínálja Ügyfeleinek, és ezeket kizárólag gyári minőségű beszállítóktól szerezi be. 

Ügyfeleink számos autós kényelmi és 
biztonsági kiegészítő közül választhat-
nak. Kínálatunkban megtalálhatóak 
többek között:
- téli/nyári felszerelés csomagok
- üléshuzatok
- egészségügyi dobozok
- dísztárcsák
- elektromos kiegészítők 
 (USB szivargyújtók, kapcsolók, 
 akkumulátor töltők..)
- illatosítók
- ablaktörlők 
- csomagrögzítők
- stb.

A műszaki vizsga fontossága
A balesetmentes közlekedés egyik alappillére, hogy megfelelő műszaki állapotú 
járművek vegyenek részt a közúti forgalomban. A gépjármű műszaki megvizsgá-
lását a gépjármű tulajdonosa személyesen, vagy meghatalmazottja útján kérheti 
szervizeinkben.
Fontos, hogy a műszaki vizsgára jelentkező érvényes személyi okmányokkal, 
amennyiben mások nevében és képviseletében jár el, szabályosan kiállított meg-
hatalmazással jelenjen meg a vizsgabázison.
Ahhoz, hogy gépkocsija megfeleljen a Közlekedési Felügyelet előírásainak, sza-

bályzatainak és nem utolsó sorban az ön illetve családja és környezetének biztonságos közúti forgalomban való részvételéhez, 
cégünk maximálisan a lehető legjobb munkát végezi az autók műszaki vizsgára való felkészítése során. Ellenőrzés és felkészítés 
mindenfajta autómárkára vonatkozóan (szgk./ kombi és kisteherautó 3500 kg-ig). Díjtalanul ellenőrizzük gépkocsijának fékeit, fu-
tóművét, karosszériáját, elektromos rendszerét. A hatósági előírások figyelembevétele mellett, Önnel egyeztetve a biztonságos 
autózás megteremtéséhez szükséges javításokat és beállításokat végezzük el gépkocsiján.

Közlekedés biztonsági alkatrészek:
• Futómű  •      Biztonsági övek
• Fékek  •      Légzsákok
• Fényszórók  •      stb.
• Szélvédő

KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZS-
GÁLATOT A MŰSZAKI VIZSGÁVAL 

EGYÜTT VÉGEZZÜK

KITERJESZTETT
 GARANCIA

A gépjármű kiterjesztett garancia 
biztosítás egy korszerű termék a 

gépjárművekhez adható biztosítá-
sok palettáján. A hagyományosnak 
tekinthető gépjármű-biztosítások-

kal ellentétben ez a biztosítás a 
biztosított gépjármű belső meghi-
básodásaira nyújt fedezetet úgy, 
hogy a jellemzően egy-két éves 

gyártói garanciát további két-há-
rom évvel meghosszabbítja.

A programhoz való csatlakozásról 
és a részletes feltételekről kérjen 

tájékoztatást szervizünkben!

MOTORVÉDELEM
 GARANCIÁVAL

Az Autó-Doktor Kft. korlátozott 
jótállást vállal Magyarország terü-
letén a gépjármű-tulajdonos gép-

járműve motorjának kenőanyaggal 
érintkező, olajkörforgásban érin-
tett mozgó alkatrészeiben bekö-
vetkezett hibáiért, amennyiben a 

“kenőanyag garancia programban” 
a meghatározott feltételeket 

teljesíti.
A programhoz való csatlakozásról 
és a részletes feltételekről kérjen 

tájékoztatást szervizünkben!

ÁRGARANCIA

Szervizünkben ezentúl az ügyfele-
inknek, árgaranciát biztosítunk.

Kérjen tőlünk árajánlatot és 
hasonlítsa azt össze egy má-

sik, független szerviztől kapott 
ajánlattal, illetve szolgáltatással! 
Ha esetleg kedvezőbb ajánlatot 
kapna, mutassa be a független 

szerviztől kapottat és mi elvégez-
zük a munkát azon az áron.

A programhoz való csatlakozásról 
és a részletes feltételekről kérjen 

tájékoztatást szervizünkben!

Általános javításokra:
-  20.000.- Ft feletti szervizszolgáltatásra 
    egy év garancia vállalás kötelező
-  10.000.- Ft tartós-fogyasztási cikkre 
    egy év garancia vállalás kötelező

EXKLUZÍV
GUMIABRONCS

GARANCIA

Az Exkluzív Gumiabroncs Garancia 
egy olyan speciális plusz-szolgál-

tatás, mely nemcsak a gyártási 
hibából eredő problémákra terjed 
ki, hanem védelmet nyújt a külső 
sérülésekből (pl. rongálás, padká-

zás, stb.) származó károk esetére is. 
Nem terjed azonban ki a személy-
gépkocsi műszaki állapotából, a 
nem megfelelő nyomással vagy 
terheléssel való üzemeltetésből 
és a blokkoló fékezésből eredő 

károkra. Kár esetén nem pénzbeli 
visszatérítés jár, hanem a megron-
gálódott személygépkocsi abron-
csot megjavítjuk vagy kicseréljük 
a maradványprofil mélységének 

arányában.

FÉKBETÉT 
ÉLETTARTAM

 GARANCIA

Az Ön hűségével lefelezzük az árakat!
Azon Ügyfeleinknek akik nálunk cseréltetnek tárcsafékbe-
tétet, különleges Autó-Doktor kedvezményhez jutnak! A 

nagy kedvezménnyel beépített minőségi tárcsafékbetétek 
gondoskodnak a maximális biztonságról, a legrövidebb 
féktávokról és a minden körülmények közötti maximális 

erejű lassításról. Az általunk, minden beszerelt gyári-
val azonos minőségű tárcsafékbetétekre ÉLETTARTAM 

GARANCIÁT biztosítunk! Ez azt jelenti, hogy ELHASZNÁ-
LÓDÁS vagy MEGHIBÁSODÁS esetén Önnek a TÁRCSA-
FÉKBETÉTEK árának csak az 50%-át kell megfizetnie. Ezt 
a kedvezményt addig biztosítjuk Önnek, ameddig Ön 

megtisztel minket hűségével.
Az Autó-Doktor bármilyen fékkel kapcsolatos garanciális 

igény felmerülésekor először teljes körű ingyenes átvizsgá-
lást végez. Az átvizsgálás eredményeként kedvezménye-

sen megjavítjuk, vagy kicseréljük a hibás tárcsafékbetétet. 
Abban az esetben is elvégezzük a cserét, ha azok nem 

hibásak, csak elérték vagy elfogják érni a biztonsági határ-
érték alsó szintjét.

GARANCIA  
             PROGRAMOK
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Autó-Doktor Horváth Kft. - Premium Gyorsszerviz
H-8600 Siófok-Kiliti Papfődi út. 1.
Tel.: +36/84/519-219     Mobil: +36 30 33 03 003
info@auto-doktor.hu     www.auto-doktor.hu
GPS koordináták - É 46.87119, K 18,00726

Languages:

*Csak az Autó-Doktor Horváth Kft.-nél vásárolt alkatrészek esetében érvényes. Az ár tartalmazza a gyártói előírások szerinti javítás költségét, de az 
esetleges további kiegészítő tételek munka illetve alkatrészköltségét nem. Az ajánlat nem érvényes a haszongépjármű, offroad-, nehézgépkocsi- és 
sportautókra. Az ajánlat nem felhasználható más akciókkal, bónusszal, vagy egyéb kedvezménnyel! Az árral megjelölt tételek kizárólag az Opel Astra F 
1.4 benzin személygépkocsi javítási áraira és alkatrészeire vonatkoznak. Az árak motorizáltságtól és típustól függenek. Pontos árajánlatért keresse fel az 
Autó-Doktor szervizt, ahol a munkatársak személyre szabott ajánlatot készítenek Önnek!


