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BEMUTATKOZÓ ANYAG 

Cégünk története 

Cégünk jogi elődje 1938 óta áll a lakosság szolgálatában. 1991-es évben 

átalakult, majd a Lövőház utcai (Mammut helyén) szervizből 1999-ben 

költözött át a Páfrány utcai telephelyre, ahol Vízivárosi Autójavító Kft néven 

vált ismertté.  

 

Az átalakulás előtt Lada, Suzuki 

márkakereskedésként és szakszervizként 

üzemelt, de mára már márkafüggetlenné 

váltunk. 

 

2010 tavaszától, cégünk teljesen megújult, immár Szervizautó-Buda 

néven működik. Átköltöztünk a Dévai Bíró Mátyás tér 27 szám alá, ahol 

teljesen új és jól felszerelt műhelyünkben várjuk Ügyfeleinket. 

 

Fiatal és szervezett 

csapatunk folyamatosan 

Ügyfeleink rendelkezésére áll, 

lehet az cég vagy magán-

személy. Cégünk mottója: 

gyorsaság, megbízhatóság, 

minőség. 

A Szervizautó-Buda Kft 

vezetősége elkötelezettséget 

vállal azért, hogy a 

járműjavító-felülvizsgálati 
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szolgáltatásainak minősége az Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak a 

legjobban megfeleljenek, ezáltal az Ügyfeleink megelégedettségét és a társaság 

iránti bizalmát növeljék. 

 A társaság vezetősége a hosszú távú és eredményes működés biztosítása 

érdekében alapvető feladatának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2001-es 

szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer működtetését és 

folyamatos fejlesztését. 

Szervizünk bemutatása 

 

Telephelyünk jelenleg Óbudán, a Dévai Bíró Mátyás tér 27 szám alatt 

található. A kétszintes épületben alul helyezkedik el a műhely, míg a fenti 

emeleten adtunk helyet többek között a munkafelvételnek. 

Műhelyünk az alsó szinten 

található, melyet korszerű technikai 

berendezésekkel láttunk el, hiszen a mi 

magunk is tudjuk, minőségi munkát 

csak kiváló eszközökkel lehet végezni. 

Kialakításakor nagy figyelmet 

fordítottunk a Magyarországon jelenleg 

hatályban lévő Európai Uniós 

jogszabályokra, többek között a 

munkavédelemre valamint a 

környezetvédelemre is. Olyan rendszereket építettünk ki, melyek a fent 

említett elveket támogatják, mint például az olajadagoló-, a fáradt-olaj gyűjtő-, 

valamint a fagyálló adagoló rendszer is. Az általunk használt korszerű technikai 

megoldások és berendezések sorába tartozik még bele az UnoLiner huzatópad, 

a plazmavágó, a Digital Spotter valamint a horpadásjavító is. Cégünk 

márkafüggetlen, tehát minden autótípus szervizelésével foglalkozunk. 

Műhelyünkben Bosch alapú számítógépes kiolvasórendszer működik, ezzel is 
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elősegítve a pontosabb és gyorsabb hiba megállapítást, hogy Ön minél 

hamarabb újra visszaülhessen autójába. Szerszámfelszereltséget tekintve Beta, 

KS-Tools valamint Facom termékekkel dolgozunk. Műhelyünk három 

beállással rendelkezik, kettőben végezzük a szervizelést, és egy külön beállót 

alakítottunk ki a lakatosmunkák elvégzésére. Karosszéria lakatos műhelyünk 

magas szintű, minőségi munkát végez, melyhez nagyban hozzájárulnak 

professzionális eszközeink.  

A felső szinten található a 

recepció, amely a munkafelvétel 

helyszíne. Kollégáink itt fogadják 

Ügyfeleinket és itt kerül sor a 

szervizelést követően a papírok 

átadására is. A recepcióval szemben 

alakítottunk ki egy kisebb 

vendégteret, hogy Ügyfeleink 

kényelmes és igényes környezetben 

várakozhassanak. Ezen a szinten 

találjuk továbbá a tárgyalóhelyiséget 

valamint az irodákat is. A felső szintről kilátás nyílik a műhelymunkákra, így az 

Ügyfél már a vendégtérből megbizonyosodhat szervizünk felkészültségéről.  
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Referenciáink 

 

Kizárólag kiváló szakembereket foglalkoztatunk, hiszen számunkra a 

legfontosabb, hogy Ügyfeleink elégedettek legyenek munkánkkal. Mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint a visszatérő flották, és munkánkat elismerő 

referenciák. 

 

Kiemelt referenciáink:  

 Rise FM 

 Önkormányzatok   

 Köztársasági Őrezred 

 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

 Lux Hungária Kft 

 Mobil fűszeres Kft. 

 Blaklader Workwear Magyarország Kft.  

 Fakthorn Pénzügyi Zrt.   

 Korona Közraktár Zrt.   

 

Ahogy a fenti felsorolásból is látszik, cégünk nem tesz különbségeket kis- és 

középvállalkozások, valamint nagyvállalatok között. Szolgáltatásainkat 

márkafüggetlen szakszervizként is alacsonyabb áron biztosítjuk az 

Ügyfeleinknek, mint bármely más autójavító. 
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Szolgáltatásaink 
 

Szolgáltatásaink igen széleskörűek, megbízható és minőségi munkával 

szeretnénk Ügyfeleink minden igényét kielégíteni.  

 

Szolgáltatásaink az alábbiak:  

 

 Teljeskörű autószerviz 

 Autóvillamosság (riasztók, biztonságtechnikai berendezések, telefon 

kihangosítók beszerelése) 

 Karosszérialakatos műhely és cascós karosszériajavítás 

 Bioetanol (E85) elektronika beszerelés 

 Teljeskörű biztosítási ügyintézés 

 Műszaki vizsgáztatás 

 Gumiszerelés és gumijavítás 

 Centrírozás 

 Kipufogó javítás 

 Autóüvegezés és szélvédőjavítás 

 Klímatöltés és javítás 

 Váltózár beszerelés  

 Teherautók javítása (3,5 tonnáig) 

 Autóalkatrész kis- és nagykereskedelem 

 Gyári és utángyártott alkatrészek és egyéb kiegészítők beszerzése 

 Autómentés azonnali kiszállással, a nap 24 órájában (külföldre is) 
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Flottakezelés 

 

Cégünk flottakezeléssel is foglalkozik, profi személettel és biztos háttérrel 

tud ellátni bármilyen gépjárművel kapcsolatos tevékenységet. 

A már meglévő flottaszerződéseink mellett természetesen nyitottak 

vagyunk újabb finanszírozókkal, gépjárműpark-kezelőkkel való 

együttműködésre is. Az alkalmazottak, munkatársak saját autóit, hasonló 

kereteken belül tudjuk javítani, nem különböztetünk meg márkákat, típusokat 

vagy évjáratokat, nekünk a legfontosabb, hogy a Vevő, azaz az autótulajdonos 

elégedetten távozzon – és visszatérjen!  

 

Cégek flottáihoz szervizünk 

kialakította Csoportos Csomag 

ajánlatait, mellyel az átláthatóbb 

kalkulációt szeretnénk elősegíteni. 

Csomagjainknak több előnye is van. Az 

egyik igen kiemelkedő pozitívuma, hogy 

fix árakkal képesek számolni Ügyfeleink 

egész évben, miközben pontosan tudják, 

milyen szolgáltatásokat nyújt a választott 

csomag. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, tekintse meg összefoglaló 

táblázatunkat, és válassza ki az Önnek és cégének legmegfelelőbb ajánlatunkat! 
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Áraink az áfát nem tartalmazzák! 

Áraink 10 db autóra érvényesek, egy éves időszakra! 

 

Alap  
Csomag 

Standard  
Csomag 

Prestige  
Csomag 

Üzletkötő  
Csomag 

Orvos  
Csomag 

 
Átvizsgálás 

 
Budapesten 

belül az 
autómentés 
árából -40% 

 
A javítások 

végösszegéből -
3% kedvezmény 

 
Karambolos 

autó biztosítási 
ügyintézése 

 
Átvizsgálás 

 
Budapesten belül 

az autómentés 
árából -40% 

 
A javítások 

végösszegéből -
5% kedvezmény 

 
Karambolos autó 

biztosítási 
ügyintézése 

 
Hozom-Viszem 

szolgáltatás 
 
 

 
Átvizsgálás + 

Motor-
diagnosztika 

 
Budapesten 

belül, vidéken 
és külföldön az 

autómentés 
árából -30% 

 
A javítások 

végösszegéből 
-10% 

kedvezmény 
 

Hozom-Viszem 
szolgáltatás 

 
Javításonként 
külső és belső 

mosás 
 

Karambolos 
autó biztosítási 

ügyintézése 

 
Átvizsgálás + 

Motor-
diagnosztika 

 
Budapesten belül 

az autómentés 
INGYENES 

 
A javítások 

végösszegéből 
-10% 

kedvezmény 
 

Hozom-Viszem 
szolgáltatás 

 
Javításonként 
külső és belső 

mosás 
 

Vidéki és külföldi 
autómentés 
árából -30% 

 
Karambolos autó 

biztosítási 
ügyintézése 

 
Átvizsgálás + 

Motor-
diagnosztika 

 
Budapesten belül 

az autómentés 
INGYENES 

 
A javítások 

végösszegéből 
-10% 

kedvezmény 
 

Hozom-Viszem 
szolgáltatás 

 
Javításonként 
külső és belső 

mosás 
 

Vidéki és külföldi 
autómentés 
árából -30% 

 
Karambolos autó 

biztosítási 
ügyintézése 

 
CSEREAUTÓ 

 

1 x 50.000 Ft 
évente 
vagy 

12 x 5.000 Ft  

1 x 100.000 Ft 
évente 
vagy 

12 x 10.000 Ft  

1x 150.000 Ft 
évente 
vagy 

12 x 15.000 Ft  

1 x 200.000 Ft 
évente 
vagy 

12 x 20.000 Ft 

1 x 400.000 Ft 
évente 
vagy 

12 x 40.000 Ft 



 

1034. Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 27.  
Tel/Fax: 061-200-6800, 061-387-75-34 Mobiltelefonszám: +3630-552-1211 

info@szervizautobuda.hu Nyitva tartás: H-P 7:00-17:00 

 

WWW.SZERVIZAUTOBUDA.HU 
 

 

Fiatalos csapatunk gyors, 

megbízható, szakszerű és 

minőségi munkát végez 

garanciával. Nálunk nem számít 

a márka, típus vagy évjárat. 

Megannyi elégedett Ügyfelet 

mondhatunk magunkénak, ez 

azaz elismerés, amely 

munkánkat valójában méri.  

 

A cégünk mottója: gyorsaság, megbízhatóság, minőség 

Amennyiben bemutatkozó anyagunk és ajánlataink valamelyike elnyerte 

tetszését, vagy kérdése merült volna fel szervizünkkel, szolgáltatásainkkal 

kapcsolatban, keressen fel minket elérhetőségeink bármelyikén!  

 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

Szervizautó-Buda Kft. 


