
 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

 

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

  

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

 

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

 

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/


 

     Császár Autószerviz Kft.  
Pápa               e-mail cím: ertekesitespapa@csaszarauto.hu                  telefonszám: 89/510-332 

Veszprém      e-mail cím: ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu          telefonszám: 88/576-070 

Tatabánya     e-mail cím: ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu         telefonszám: 34/512-440 

Zalaegerszeg e-mail cím: ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu    telefonszám: 92/511-460   
 

 

mailto:ertekesitespapa@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitesveszprem@csaszarauto.hu
mailto:ertekesitestatabanya@csaszarauto.hu
mailto:ertekesiteszalaegerszeg@csaszarauto.hu
http://www.unicreditleasing.hu/

