1095 Budapest, Soroksári út 160.
Telefon: +36 1 347 1000 | www.autoduna.hu
E-mail: autoduna@autoduna.hu

AVAG HOLDING
– az Autószalon Duna Kft. hátterét biztosítja
• Európa egyik legnagyobb független márkakereskedő csoportja
• Augsburgi központ, 7 országban (Németország, Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Magyarország,
Szerbia, Szlovénia) több mint 170 telephelyen
• 14 márka forgalmazása (Opel, Toyota, Ford, Nissan, Honda, Hyundai, Lexus, Suzuki, Subaru, Kia, Dacia,
Citroën, Isuzu, Volvo)
• évente több mint 100 000 új és használtautó értékesítése
• folyamatos fejlődés, legújabb know-how, biztonság, állandóság, profizmus biztosítása tagjainak,
így az Autószalon Duna Kft-nek is

AUTÓSZALON DUNA KFT.
– Magyarország meghatározó Opel és Suzuki Márkakereskedése
• 1995 óta ugyanott, az Ügyfelek szolgálatában
• könnyen megközelíthető elhelyezkedés
• hatalmas alapterületű szalonok és telephely
• szakértő és elkötelezett kollégák, folyamatos továbbképzések
• magán- és céges Ügyfelek számára egyaránt színvonalas kiszolgálás
• Magyarország két legnépszerűbb személyautó-márkájának forgalmazása (Opel, Suzuki)
• az ország egyik legnagyobb új autó készletei, és tesztautó választéka
• legmodernebb tesztkészülékek és szerszámok
• állandó megújulás, folyamatos szolgáltatásbővítés
• Opel Magyarország Minőségi Márkakereskedője 2011, 2012, 2013, 2014, 2016
• Opel Magyarország Minőségi Márkaszervize 2014, 2015, 2016
• Magyarország Vezető Opel Márkakereskedése 2014 (évek óta dobogón a Magyarországon eladott
új Opel eladások darabszámát tekintve)
• Magyar Suzuki Zrt. díja az értékesítésben elért eredményekért 2016
• Top Gun minősítéssel kitüntetett szerviz munkatársak
• Magyarországon egyedülálló Opel Adam Store
• Opel Minőségi Használtautó Program
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SZOLGÁLTATÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉS
• új Opel és Suzuki személygépjárművek értékesítése
• új Opel haszongépjárművek értékesítése
• 6 év garancia minden új autóra és a kiemelt használt autókra
• márkafüggetlen használt autó értékesítés, beszámítás, csere
• teljes körű finanszírozási és biztosítási ügyintézés
MÁRKASZERVIZ
• Opel, Suzuki, Daewoo és Chevrolet márkaszerviz – márkaszerviz megbízhatósága márkafüggetlenül
• direkt munkafelvétel – hibamegállapítás az Ügyfél jelenlétében
• garanciális és garancia időn túli teljes szerviz
• vásárlás előtti állapotvizsgálat
• márkafüggetlen diagnosztikai műszer, futóműállítás
• márkafüggetlen eredetvizsgálat, műszaki vizsgáztatás
• assistance-hosszabbítás
• komfort elektronika beszerelése
• hozom-viszem szolgáltatás lehetősége
• csereautó biztosításának lehetősége
KARAMBOLOS CENTRUM
• karosszéria- és fényezőműhely
• teljes körű biztosítási kárügyintézés, akár casco önrész átvállalása
• autómentés
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EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
• gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése
• bérautó szolgáltatás
• gumihotel
• autókozmetika, kézi autómosó
• modern ügyfélváró
• éjjel-nappal őrzött parkoló

FLOTTA
• profi flottaértékesítő csapat, dedikált értékesítési és szerviz kapcsolattartó
• egyedi, igényekre szabott értékesítési és szervizszerződés minden Ügyféllel
• az összes autóhoz kötődő szolgáltatás egy helyen, nem kell több partnert keresnie
• hosszú távú megoldás 1-2 vagy akár többszáz autó vásárlása, szervizelése esetén is
• minden jelentős flottakezelővel kapcsolat
• visszavásárlási garancia lehetősége
• kedvező finanszírozási megoldások (zárt végű, nyílt végű, operatív lízing)
• minőségi szervizháttér, sürgős esetben soron kívüli javítás
• hozom-viszem szolgáltatás lehetősége
• referenciák: British American Tobacco Magyarország Kft., Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Ericcson
Magyarország Kft., Fundamenta-Lakáskassza Zrt., MOL Nyrt., Obi Hungary Kft., Országos Dohányboltellátó Kft.,
Penny Market Kft., Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Provident Pénzügyi Zrt., stb.

NYITVATARTÁS
ÉRTÉKESÍTÉS
hétfő-péntek: 09:00-18:00,
szombat: 09:00-13:00
SZERVIZ
hétfő-péntek: 07:00-17:00

KARAMBOLOS CENTRUM
hétfő-péntek: 08:00-16:00
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉS
hétfő-csütörtök: 07:00-17:00,
péntek: 07:00-16:00
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