
2012. decemberHÍRÚJSÁG

A 2012-es évben bôvül az AVIA kenôanyag kínálata. A teljes skála áttekinté-
sére idén is elkészült az AVIA KENÔANYAG KATALÓGUS, amely a szokásos 
módon az AVIA kenôanyagok rövid bemutatását és pontos specifikációikat is 
tartalmazza. 
A katalógusban az AVIA motorolajokról, lánckenô olajokról, hajtómûolajokról, hidrauli-
kaolajokról és kenôzsírokról találunk információkat. 
A feltüntetett szabványos jelölések és a tájékoztató segítségével a laikusok és a 
szakemberek is könnyedén kiválaszthatják a jármû igényeinek leginkább megfelelô 
AVIA kenôolajat. A hatoldalas katalógus hátulján található összesítô táblázat a leg-
fontosabb mûszaki adatokat és a választható kiszereléseket is tartalmazza. Továbbra 
is a jól bevált formájú 1, 5 és 20 literes mûanyag flakkonokban kínáljuk vásárlóinknak 
minôségi kenôanyagainkat. Az AVIA KENÔANYAG KATALÓGUS-t keressék az AVIA 
töltôállomásokon!

ÖT éveS az avIa HÍRÚJSÁG
 
2008 decemberében kívántunk elôször kellemes karácsonyi ünnepeket 
itt az AVIA Hírújság címlapján. Abban az évben ünnepelte a hazai AVIA 

az 50. kútja megnyitását. Az elmúlt öt évben minden év végén megjelenô 
kiadványunkból tájékozhattak az elmúlt év legfontosabb eseményeirôl, új-

donságainkról, akcióikról. Az idei jubileumi szám egy kicsit más lesz mint 
az eddigiek. Míg az elsô számok elsôsorban az AVIA tagoknak, vagy az AVIA 

munkája iránt érdeklôdôknek szóltak, idén a kiadvány az AVIA vásárlóinak szól. 
Reméljük elnyeri tetszésüket.

AVIA kenőolAj 
kAtAlógus
Új

2012 tavaszán a gyermeknap alkalmából induló kampányunk keretében 
minden, legalább 10 liter üzemanyagot tankoló vásárlónknak AVIA emb-
lémás csokoládét ajándékoztunk. Az akció május 26-án indult és a készlet 
erejéig tartott, de voltak olyan töltôállomások – mint például a Mosonszent-
miklósi –, ahol a nagy sikerre való tekintettel még nyáron is tartott az akció. 
A családok örömmel fogadták a csokoládét, és ha tankolásról volt szó, a 
kicsik mindig a „csokis kútra” szerettek volna menni. Ahol több gyerek is 
volt, ott természetesen senki nem maradt édesség nélkül. 
Az ideihez hasonló kampány jövô tavasszal is indul, de hogy mi lesz az 
ajándék, az még titok. Figyeljék a hirdetéseket!

Kenőanyag Katalógus

EGY CSALÁD VAGYUNK
HÍRÚJSÁG

CsokIs BENZINKÚT

Kellemes Karácsonyi ÜnnepeKet és Boldog Új évet Kíván az avia!
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Az AVIA téli termékcsalád

A téli hónapokkal járó idôjárás-változás nemcsak a sofôrt, hanem a jármûvet is új kihívások elé állítja. 
A gondos tulajdonos tudja, hogy a felkészítés nem ér véget a téligumi cseréjével. 

segítÜnk A télI felkészítésben

A fagyos, csapadékos idôjárás beköszönte elôtt az ablakmosótar-
tályt fagyálló szélvédômosó folyadékkal kell feltölteni, mert a befa-
gyott ablakmosórendszer miatt a pillanatok alatt bekoszolódó ablak 
balesetveszélyt okozhat, miközben végzetes kár is keletkezhet a mo-
sórendszerben. 
Ne feledkezzünk meg a jármû hûtôvizének ellenôrzésérôl sem. A leg-
több AVIA töltôállomáson a kútkezelôk készséggel állnak rendelkezé-
sére, és egy speciális mûszerrel pár perc alatt meghatározzák a jármû 
hûtôfolyadékának fagyáspontját. Ha szükséges, töltessük vagy töltsük 
fel az autót megfelelô fagyálló hûtôfolyadékkal. Külön ügyeljünk arra, 
hogy jármûvünk motorjához megfelelô hûtôfolyadékot használjunk.  
A megfelelô hûtôfolyadék kiválasztásában a folyadék színe is segít. 
Téli reggeleken sokszor láthatunk befagyott ablakkal közlekedô autókat. 

A rohanásban nem várják meg, míg a jármû saját fûtôberendezése 
leolvasztja a jeget, sokan – vállalva a balesetveszélyt – csupán egy 
kis felületet tisztítanak meg, és a kis ablakon kukucskálva indulnak 
útnak. Ha kéznél van a jégoldó folyadék, nem keveredünk ilyen hely-
zetbe, mert a fagyott szélvédôre spriccelve könnyedén eltávolítható 
a legmakacsabb jegesedés is. 
A dízel jármûvekkel közlekedôknek kedvez az üzemanyaghoz 
önthetô dermedésgátló adalék, amely extrém hideg esetén is bizton-
ságos indítást tesz lehetôvé. 
Az AVIA kiváló ár-érték arányú téli termékei óriási segítséget jelentenek a 
téli felkészítésben. Ne felejtse el ön sem, és keresse töltôállomásainkon! 
Ha valamiben bizonytalan, forduljon kútkezelôinkhez, akik készséggel 
segítenek a megfelelô termék kiválasztásában. 

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -40 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapó-
dó sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló 
hatása gátolja a szélvédô száraz poroso-
dását. A fényezett felületekre, valamint a 
gumi és mûanyag alkatrészekre nincs ká-
ros hatással. Magas alkohol-tartalmának 
köszönhetôen téli idôszakban -40 °C-ig 
gátolja a szélvédô jegesedését.

Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum -72°C 
(1, 5 és 10 literes kiszerelés)
Az AVIA koncentrált fagyálló hûtôfolyadékot 
a címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint 
célszerû használni. A termék – korróziós in-
hibitor tartalma miatt – 2 évig folyamatosan 
használható. Nem tartalmaz nitrit, foszfát, 
amin és szilikátvegyületeket. Hígítására 
desztillált (ioncserélt) víz alkalmas. A fagyál-
ló folyadék hígítás nélkül nem használható!
 

G12 ALU Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum 
-72°C (1 és 5 kg-os kiszerelés)
Modern alumínium motorokhoz kifejlesztett, 
hosszú csereperiódusú, fagyálló hûtôfolyadék 
koncentrátum. Alkalmas valamennyi sze-
mély- és tehergépkocsi, mezôgazdasági- és 
építôipari gép, valamint ipari berendezés nyi-
tott és zárt hûtôrendszeréhez. A nitrit-, amin- 
és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid 
típusú fagyálló hûtôfolyadék koncentrátum az 
inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely 
hatékony védelmet nyújt a hûtôrendszer lefa-
gyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs 
korróziójával szemben. Egész éves használa-
ta védi a vízpumpát és a hûtôrendszer gumi alkatrészeit 
is. Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó a 
címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint. Hígítás nélkül 
nem használható!

Coldex Dermedésgátló
(1 literes kiszerelés)
Erôs hidegben meggátolja a gázolaj besûrûsödését, cso-
mósodását. Biztos téli üzemeltetést garantál. Megakadá-
lyozza az üzemanyagszûrô és a vezetékek eldugulását. 
Segíti a hidegindítást és a felmelegedést. Biztosítja a dízel-
rendszer minden mozgó alkatrészének az optimális kenést.

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -19°C 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapódó 
sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló ha-
tása gátolja a szélvédô száraz porosodá-
sát. A fényezett felületekre, valamint a gumi 
és mûanyag alkatrészekre nincs káros ha-
tással.  Hígítás nélkül -21 °C-ig oldja meg az ablakmosó 
fagyvédelmét.

Fagyálló -35   
(1 és 5 kg-os kiszerelés)
Az AVIA készrekevert fagyálló hûtôfolyadékot 
hígítás nélkül célszerû használni. A termék 
– korróziós inhibitor tartalma miatt – 2 évig 
folyamatosan használható. Nem tartalmaz 
nitrit, foszfát, amin és szilikát vegyületeket. 
A termék hígítás nélkül -35 °C hômérsékletig 
használható!

Jégoldó Folyadék 
(500 ml-es kiszerelés)
Az AVIA Jégoldó spray gépjármûvek 
szélvédôinek, visszapillantó tükreinek és 
egyéb üvegfelületeinek jégmentesítésére 
alkalmas folyadék. Gyorsan feloldja a jeget 
és a zúzmarát, megakadályozza a gépjármû 
üvegfelületeinek gyors újrajegesedését. 
Tisztító hatása révén jó kilátást biztosít a 
gépjármûvezetô számára, ezáltal növeli a ve-
zetés biztonságát.

avia magyarországon

AVIA Ajak
4524 Ajak, Vasút út 0149/1 hrsz.

AVIA Aszód
2170 Aszód, Falujárók útja 44.

AVIA Bagod
8992 Bagod, Kossuth u. 21-23.

AVIA Baja
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 56.

AVIA Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 3.

AVIA Békés
5630 Békés, Táncsics M. u. 91.

AVIA Bélapátfalva
3346 Bélapátfalva,  
IV. Béla út Vásártér

AVIA Bô
9625 Bô, 053/10 hrsz.

AVIA Budaörs
2040 Budaörs,  
Szabadság út 110-120.

AVIA Bp. Hunyadi János út
1116 Budapest, Hunyadi János 
út 162. (a volt házgyár területén, 
szemben a Savoya parkkal)

AVIA Bp. Gvadányi út
1144 Budapest, Gvadányi út 67.

AVIA Bp. II. Rákóczi F. u.
1214 Budapest,  
II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.

AVIA Bp, Kerepesi út
1106 Budapest, Kerepesi út 89.

AVIA Cigánd
3973 Cigánd, Vasút út 52/a.

AVIA Csepreg
9735 Csepreg, 020/38 hrsz. 
Szokony felé

AVIA Csokonyavisonta
7555 Csokonyavisonta,  
Széchenyi u. 82.

AVIA Derecske
4130 Derecske, Köztársaság u. 38.

AVIA Dombóvár
7200 Dombóvár, Kórház u. 1.

AVIA Ecsegfalva
5515 Ecsegfalva, Fô u. 34.

AVIA Érd
2030 Érd, Szent László tér 1.

AVIA Forró
3849 Forró, Fô út 133.

AVIA Gyomaendrôd
5500 Gyomaendrôd, Ipartelep u. 1.

AVIA Gyöngyös
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 78.

AVIA Gyôr
9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

AVIA Gyula
5700 Gyula, Kétegyházi út 6.

AVIA Hajdúh., Földi János u.
4242 Hajdúhadház,  
Földi János u. 56.

AVIA Hajdúh., Kossuth u. 
ÜZEMANYAG KISZÁLLÍTÁS
4242 Hajdúhadház, Kossuth u.

AVIA Hajdúnánás
4080 Hajdúnánás Polgári u. 6501/2

AVIA Hajdúsámson
4251 Hajdúsámson, 0504/3 hrsz.

AVIA Hercegszántó
6525 Hercegszántó, 1216/2 hrsz.

AVIA Hernádkak
3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/a.

AVIA Hetes
7432 Hetes, Petôfi S. u. 1.

AVIA Jászberény
5100 Jászberény, Nagykátai út 3.

AVIA Kaposfô
7523 Kaposfô, 643/5 hrsz.

AVIA Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza,  
Szegedi út 89.

AVIA Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 21.

AVIA Kiskunlacháza
2340 Kiskunlacháza,  
Ráckevei út 090 hrsz.

AVIA Komádi
4138 Komádi, Furtai u. 44.

AVIA Kôszeg
9730 Kôszeg, Alsó krt. 42.

AVIA Ladánybene
6045 Ladánybene, Fô u. 1.

AVIA Lajosmizse
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.

AVIA Levél
9221 Levél, Szerviz u. 8.

AVIA Marcali
8700 Marcali, Berzsenyi út 97.

AVIA Megyaszó
3718 Megyaszó, Monoki u. 1.

AVIA Méhkerék
5726 Méhkerék,  
Külterület 0258/9.

AVIA Mende
2235 Mende Ország út 24.

AVIA Mindszent
6630 Mindszent,  
Vásárhelyi út 0162/9.

AVIA Miskolc, Besenyôi u.
3527 Miskolc, Besenyôi u. 24.

AVIA Miskolc, Erenyô u.
3528 Miskolc, Erenyô u. 1.

AVIA Miskolc, II. ker.
3528 Miskolc, II. ker. 0235/72 hrsz.

AVIA Mohora
2698 Mohora, Rákóczi út 47/C.

AVIA Molnaszecsôd
9912 Molnaszecsôd,  
Petôfi S. u. 96.

AVIA Mosonszentmiklós
9154 Mosonszentmiklós,  
Béke út 15.

AVIA Nagyatád
7500 Nagyatád, Berzencei út

AVIA Nagyecsed
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 40.

AVIA Nagykálló
4320 Nagykálló, Bátori u. 168.

AVIA Nyíradony-Aradványpuszta
4254 Nyíradony-Aradványpuszta, 
Vasút u. 0192/41 hrsz.

AVIA Ónod
3551 Ónod, Rákóczi út 2/a.

AVIA Ôrbottyán
2162 Ôrbottyán, Fô út 9733/2 hrsz.

AVIA Ôriszentpéter
9941 Ôriszentpéter, Városszer 22.

AVIA Ostffyasszonyfa
9512 Ostffyasszonyfa,  
Bajcsy Zs. u. 24.

AVIA Pápa
8500 Pápa, Hódoska major

AVIA Pörböly
7142 Pörböly, Vadász u. 1.

AVIA Répcelak
9653 Répcelak, 86. számú fôút 
mellett

AVIA Sárospatak
3950 Sárospatak, Déryné u. 1.

AVIA Sárvár
9600 Sárvár, Ikervári út 18.

AVIA Szászvár
7349 Szászvár,  
Vásártér u. 1171/2 hrsz.

AVIA Somogytúr
8683 Somogytúr 09/4 hrsz.

AVIA Szeged II, Külterület
6728 Szeged II, Külterület 
01416/13 hrsz.

2012. december
5. évfolyam 
Kiadja az AVIA Hungária Kft
1106 Budapest, Kerepesi út 89.
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AVIA Szeged, Fonógyári út
6728 Szeged, Fonógyári út 14.

AVIA Szendrô
3752 Szendrô, 0424 hrsz.

AVIA Szirmabesenyô
3711 Szirmabesenyô, Külterület 
0133/2 hrsz.

AVIA Szombathely
9700 Szombathely, Körmendi út 92.

AVIA Tarcal
3915 Tarcal,  
Sport tér 35. 12/24 hrsz.

AVIA Tarnaméra
3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út 3/a.

AVIA Tököl
2316 Tököl, Ledina dûlô 4.

AVIA Törtel
2747 Törtel,  
Nyilas dûlô 0287/15 hrsz.

AVIA Vecsés
2220 Vecsés, Üllôi út 812.

AVIA Vésztô
5530 Vésztô, Kossuth u. 127/b.

AVIA Zalabér
8798 Zalabér, 03155/2 hrsz.

AVIA Zalaegerszeg-Andráshida
8900 Zalaegerszeg  
Körmendi út 41.

AVIA Zalagyömörô
8347 Zalagyömörô,  
Rákóczi u. 184/7.

Épülô töltôállomások
AVIA Barcs
AVIA Bóly
AVIA Bonyhád
AVIA Csömödér
AVIA Deszk
AVIA Gávavencsellô
AVIA Gödöllô
AVIA Kápolnásnyék
AVIA Nagytarcsa
AVIA Pécs, belterület
AVIA Pécs, külterület
AVIA Pinnye
AVIA Somogybabod
AVIA Szeged, Vágány u.
AVIA Székkutas
AVIA Veresegyház
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több AVIA töltôállomáson a kútkezelôk készséggel állnak rendelkezé-
sére, és egy speciális mûszerrel pár perc alatt meghatározzák a jármû 
hûtôfolyadékának fagyáspontját. Ha szükséges, töltessük vagy töltsük 
fel az autót megfelelô fagyálló hûtôfolyadékkal. Külön ügyeljünk arra, 
hogy jármûvünk motorjához megfelelô hûtôfolyadékot használjunk.  
A megfelelô hûtôfolyadék kiválasztásában a folyadék színe is segít. 
Téli reggeleken sokszor láthatunk befagyott ablakkal közlekedô autókat. 

A rohanásban nem várják meg, míg a jármû saját fûtôberendezése 
leolvasztja a jeget, sokan – vállalva a balesetveszélyt – csupán egy 
kis felületet tisztítanak meg, és a kis ablakon kukucskálva indulnak 
útnak. Ha kéznél van a jégoldó folyadék, nem keveredünk ilyen hely-
zetbe, mert a fagyott szélvédôre spriccelve könnyedén eltávolítható 
a legmakacsabb jegesedés is. 
A dízel jármûvekkel közlekedôknek kedvez az üzemanyaghoz 
önthetô dermedésgátló adalék, amely extrém hideg esetén is bizton-
ságos indítást tesz lehetôvé. 
Az AVIA kiváló ár-érték arányú téli termékei óriási segítséget jelentenek a 
téli felkészítésben. Ne felejtse el ön sem, és keresse töltôállomásainkon! 
Ha valamiben bizonytalan, forduljon kútkezelôinkhez, akik készséggel 
segítenek a megfelelô termék kiválasztásában. 

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -40 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapó-
dó sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló 
hatása gátolja a szélvédô száraz poroso-
dását. A fényezett felületekre, valamint a 
gumi és mûanyag alkatrészekre nincs ká-
ros hatással. Magas alkohol-tartalmának 
köszönhetôen téli idôszakban -40 °C-ig 
gátolja a szélvédô jegesedését.

Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum -72°C 
(1, 5 és 10 literes kiszerelés)
Az AVIA koncentrált fagyálló hûtôfolyadékot 
a címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint 
célszerû használni. A termék – korróziós in-
hibitor tartalma miatt – 2 évig folyamatosan 
használható. Nem tartalmaz nitrit, foszfát, 
amin és szilikátvegyületeket. Hígítására 
desztillált (ioncserélt) víz alkalmas. A fagyál-
ló folyadék hígítás nélkül nem használható!
 

G12 ALU Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum 
-72°C (1 és 5 kg-os kiszerelés)
Modern alumínium motorokhoz kifejlesztett, 
hosszú csereperiódusú, fagyálló hûtôfolyadék 
koncentrátum. Alkalmas valamennyi sze-
mély- és tehergépkocsi, mezôgazdasági- és 
építôipari gép, valamint ipari berendezés nyi-
tott és zárt hûtôrendszeréhez. A nitrit-, amin- 
és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid 
típusú fagyálló hûtôfolyadék koncentrátum az 
inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely 
hatékony védelmet nyújt a hûtôrendszer lefa-
gyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs 
korróziójával szemben. Egész éves használa-
ta védi a vízpumpát és a hûtôrendszer gumi alkatrészeit 
is. Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó a 
címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint. Hígítás nélkül 
nem használható!

Coldex Dermedésgátló
(1 literes kiszerelés)
Erôs hidegben meggátolja a gázolaj besûrûsödését, cso-
mósodását. Biztos téli üzemeltetést garantál. Megakadá-
lyozza az üzemanyagszûrô és a vezetékek eldugulását. 
Segíti a hidegindítást és a felmelegedést. Biztosítja a dízel-
rendszer minden mozgó alkatrészének az optimális kenést.

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -19°C 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapódó 
sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló ha-
tása gátolja a szélvédô száraz porosodá-
sát. A fényezett felületekre, valamint a gumi 
és mûanyag alkatrészekre nincs káros ha-
tással.  Hígítás nélkül -21 °C-ig oldja meg az ablakmosó 
fagyvédelmét.

Fagyálló -35   
(1 és 5 kg-os kiszerelés)
Az AVIA készrekevert fagyálló hûtôfolyadékot 
hígítás nélkül célszerû használni. A termék 
– korróziós inhibitor tartalma miatt – 2 évig 
folyamatosan használható. Nem tartalmaz 
nitrit, foszfát, amin és szilikát vegyületeket. 
A termék hígítás nélkül -35 °C hômérsékletig 
használható!

Jégoldó Folyadék 
(500 ml-es kiszerelés)
Az AVIA Jégoldó spray gépjármûvek 
szélvédôinek, visszapillantó tükreinek és 
egyéb üvegfelületeinek jégmentesítésére 
alkalmas folyadék. Gyorsan feloldja a jeget 
és a zúzmarát, megakadályozza a gépjármû 
üvegfelületeinek gyors újrajegesedését. 
Tisztító hatása révén jó kilátást biztosít a 
gépjármûvezetô számára, ezáltal növeli a ve-
zetés biztonságát.

avia magyarországon

AVIA Ajak
4524 Ajak, Vasút út 0149/1 hrsz.

AVIA Aszód
2170 Aszód, Falujárók útja 44.

AVIA Bagod
8992 Bagod, Kossuth u. 21-23.

AVIA Baja
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 56.

AVIA Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 3.

AVIA Békés
5630 Békés, Táncsics M. u. 91.

AVIA Bélapátfalva
3346 Bélapátfalva,  
IV. Béla út Vásártér

AVIA Bô
9625 Bô, 053/10 hrsz.

AVIA Budaörs
2040 Budaörs,  
Szabadság út 110-120.

AVIA Bp. Hunyadi János út
1116 Budapest, Hunyadi János 
út 162. (a volt házgyár területén, 
szemben a Savoya parkkal)

AVIA Bp. Gvadányi út
1144 Budapest, Gvadányi út 67.

AVIA Bp. II. Rákóczi F. u.
1214 Budapest,  
II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.

AVIA Bp, Kerepesi út
1106 Budapest, Kerepesi út 89.

AVIA Cigánd
3973 Cigánd, Vasút út 52/a.

AVIA Csepreg
9735 Csepreg, 020/38 hrsz. 
Szokony felé

AVIA Csokonyavisonta
7555 Csokonyavisonta,  
Széchenyi u. 82.

AVIA Derecske
4130 Derecske, Köztársaság u. 38.

AVIA Dombóvár
7200 Dombóvár, Kórház u. 1.

AVIA Ecsegfalva
5515 Ecsegfalva, Fô u. 34.

AVIA Érd
2030 Érd, Szent László tér 1.

AVIA Forró
3849 Forró, Fô út 133.

AVIA Gyomaendrôd
5500 Gyomaendrôd, Ipartelep u. 1.

AVIA Gyöngyös
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 78.

AVIA Gyôr
9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

AVIA Gyula
5700 Gyula, Kétegyházi út 6.

AVIA Hajdúh., Földi János u.
4242 Hajdúhadház,  
Földi János u. 56.

AVIA Hajdúh., Kossuth u. 
ÜZEMANYAG KISZÁLLÍTÁS
4242 Hajdúhadház, Kossuth u.

AVIA Hajdúnánás
4080 Hajdúnánás Polgári u. 6501/2

AVIA Hajdúsámson
4251 Hajdúsámson, 0504/3 hrsz.

AVIA Hercegszántó
6525 Hercegszántó, 1216/2 hrsz.

AVIA Hernádkak
3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/a.

AVIA Hetes
7432 Hetes, Petôfi S. u. 1.

AVIA Jászberény
5100 Jászberény, Nagykátai út 3.

AVIA Kaposfô
7523 Kaposfô, 643/5 hrsz.

AVIA Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza,  
Szegedi út 89.

AVIA Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 21.

AVIA Kiskunlacháza
2340 Kiskunlacháza,  
Ráckevei út 090 hrsz.

AVIA Komádi
4138 Komádi, Furtai u. 44.

AVIA Kôszeg
9730 Kôszeg, Alsó krt. 42.

AVIA Ladánybene
6045 Ladánybene, Fô u. 1.

AVIA Lajosmizse
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.

AVIA Levél
9221 Levél, Szerviz u. 8.

AVIA Marcali
8700 Marcali, Berzsenyi út 97.

AVIA Megyaszó
3718 Megyaszó, Monoki u. 1.

AVIA Méhkerék
5726 Méhkerék,  
Külterület 0258/9.

AVIA Mende
2235 Mende Ország út 24.

AVIA Mindszent
6630 Mindszent,  
Vásárhelyi út 0162/9.

AVIA Miskolc, Besenyôi u.
3527 Miskolc, Besenyôi u. 24.

AVIA Miskolc, Erenyô u.
3528 Miskolc, Erenyô u. 1.

AVIA Miskolc, II. ker.
3528 Miskolc, II. ker. 0235/72 hrsz.

AVIA Mohora
2698 Mohora, Rákóczi út 47/C.

AVIA Molnaszecsôd
9912 Molnaszecsôd,  
Petôfi S. u. 96.

AVIA Mosonszentmiklós
9154 Mosonszentmiklós,  
Béke út 15.

AVIA Nagyatád
7500 Nagyatád, Berzencei út

AVIA Nagyecsed
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 40.

AVIA Nagykálló
4320 Nagykálló, Bátori u. 168.

AVIA Nyíradony-Aradványpuszta
4254 Nyíradony-Aradványpuszta, 
Vasút u. 0192/41 hrsz.

AVIA Ónod
3551 Ónod, Rákóczi út 2/a.

AVIA Ôrbottyán
2162 Ôrbottyán, Fô út 9733/2 hrsz.

AVIA Ôriszentpéter
9941 Ôriszentpéter, Városszer 22.

AVIA Ostffyasszonyfa
9512 Ostffyasszonyfa,  
Bajcsy Zs. u. 24.

AVIA Pápa
8500 Pápa, Hódoska major

AVIA Pörböly
7142 Pörböly, Vadász u. 1.

AVIA Répcelak
9653 Répcelak, 86. számú fôút 
mellett

AVIA Sárospatak
3950 Sárospatak, Déryné u. 1.

AVIA Sárvár
9600 Sárvár, Ikervári út 18.

AVIA Szászvár
7349 Szászvár,  
Vásártér u. 1171/2 hrsz.

AVIA Somogytúr
8683 Somogytúr 09/4 hrsz.

AVIA Szeged II, Külterület
6728 Szeged II, Külterület 
01416/13 hrsz.

2012. december
5. évfolyam 
Kiadja az AVIA Hungária Kft
1106 Budapest, Kerepesi út 89.
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A töltőállomások szolgáltatásainak pontos ismertetése 
a www.avia.hu weboldalon megtalálható

Posta cím: 9700 Szombathely, 
Hefele Menyhért u. 1/B fsz. 2.
Tel: +36/94/785-620
E-mail: szilard.pal@avia.hu 
Honlap: www.avia.hu

Szerkesztette és kivitelezte:
RootorMedia Bt.
Telefon: +36/30/382-5399
Email: ego@rootor.com
Tervezôszerkesztô: Égô Ákos 

AVIA Szeged, Fonógyári út
6728 Szeged, Fonógyári út 14.

AVIA Szendrô
3752 Szendrô, 0424 hrsz.

AVIA Szirmabesenyô
3711 Szirmabesenyô, Külterület 
0133/2 hrsz.

AVIA Szombathely
9700 Szombathely, Körmendi út 92.

AVIA Tarcal
3915 Tarcal,  
Sport tér 35. 12/24 hrsz.

AVIA Tarnaméra
3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út 3/a.

AVIA Tököl
2316 Tököl, Ledina dûlô 4.

AVIA Törtel
2747 Törtel,  
Nyilas dûlô 0287/15 hrsz.

AVIA Vecsés
2220 Vecsés, Üllôi út 812.

AVIA Vésztô
5530 Vésztô, Kossuth u. 127/b.

AVIA Zalabér
8798 Zalabér, 03155/2 hrsz.

AVIA Zalaegerszeg-Andráshida
8900 Zalaegerszeg  
Körmendi út 41.

AVIA Zalagyömörô
8347 Zalagyömörô,  
Rákóczi u. 184/7.

Épülô töltôállomások
AVIA Barcs
AVIA Bóly
AVIA Bonyhád
AVIA Csömödér
AVIA Deszk
AVIA Gávavencsellô
AVIA Gödöllô
AVIA Kápolnásnyék
AVIA Nagytarcsa
AVIA Pécs, belterület
AVIA Pécs, külterület
AVIA Pinnye
AVIA Somogybabod
AVIA Szeged, Vágány u.
AVIA Székkutas
AVIA Veresegyház
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2012. október 24-én nyílt az AVIA-töltôállomás 
a Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson.  
Az Alföld peremén fekvô várost legtöbben 
gyógyvizérôl ismerik, hiszen Hajdúszoboszló 
és Debrecen mellett Hajdú-Bihar megye har-
madik legnagyobb fürdôvárosa.

A hajdúnánási benzinkút fél-
kész állapotban került a Lajkó-
Investment Kft. tulajdonába 
négy éve. Mészáros László 
nagyvállalat-vezetési gyakor-
lattal csinos és modern AVIA-
töltôállomást alakított ki, ahol 
öt oszlopnál tankolhatnak Sil-
ver adalékolt üzemanyagokat. 

A közeljövôben LPG autógázzal 
is bôvül a kínálat. A kút minden nap reggel 5 órától este 9-ig várja 

a látogatókat. A modern shopban a szokásos AVIA kenôolaj válasz-
ték mellett, autófelszerelési cikkek, meleg kávé, szabad hozzáférésû 
internet és televízió is várja a megpihenni vágyókat. 
Az üzemanyag eladáson túl a környék legjobban felszerelt kézi 
autómosója, autókozmetikája is szolgáltatásuk részét képezi.  

A szakszerû személyzet elsôsorban elôzetes bejelentkezés alapján 
fogadja a jármûveket. Négy fokozatban – a bronztól a gyémántig 
– választható tisztítási program, de a tulajdonos egyéni igényeit is ki-
elégítik, legyen szó akár egy szélvédôtisztításról vagy porszívózásról.  
A mosó mellett hitelesített mérômûszer segítségével ellenôrizhetik a 
guminyomást.
A töltôállomás külön érdekessége, hogy két reflektor kivételével a 
teljes világítási rendszert a legkorszerûbb, LED-es technológiával 
oldották meg, így azonos fényteljesítmény mellett a fogyasztása a 
hagyományos világításénak tizenketted része csupán. A mellékhely-
ségek és az autómosó vízkezelése is környezetbarát. Például a férfi 
toalettben víztakarékos öblítési rendszert építettek ki. A mozgássé-
rültek az akadálymentesített mellékhelységet a shopon keresztül 
érhetik el. Korszerû és szép kúttal bôvült az AVIA-hálózat. Ha arra 
jár, feltétlen térjen be, csinos hölgyek és készséges kutasok várnak 
minden látogatót. 

Cím: 4080 Hajdúnánás, 

Polgári úti ipari park 6501/2. Hrsz. 

Telefon: +36/52/570-641

E-mail: aviananas@t-online.hu

Szolgáltatások:

Kézi mosó, autókozmetika

Forgalmazott üzemanyagok:

95, D, LPG, palackos gáz

Nyitva tartás: 05:00–21:00

Új AVIA-kÚt nyílt 
HAjdÚnánáson

Különleges AVIA-benzinkút megnyitóval kezdôdik a 2013-as év.  
Az engedélyek véglegesítése után januártól várja vendégeit a Duett 
Bau 2004 Kft. AVIA-töltôállomás és motel komplexuma. A Nagytarcsa 
külterületén, az M0-s Nagytarcsa-Cinkota lehajtó közelében található 
területen jelenleg az építkezés utolsó fázisai és a parkosítás folyik.  
A kétszintes épület földszintjén található kút és shop mellé kávézó 
és egy kis Drink Bár is épül, ahol a tervek szerint egyszerûbb, fris-
sen sütött meleg ételeket és friss péksüteményeket kínálnak majd.  
Az emeleten 12 szobás motel várja a megpihenni vágyókat.

A töltôállomáson 95-ös benzint, gázolajat és prémium gázolajat 
lehet majd tankolni, az autógázzal kapcsolatban még folyamatban 
vannak a tárgyalások. A szomszédos iparterületen kamionmosót 
terveznek építeni.
Süle Gábor Ferenc, a kút tulajdonosa elmondta, hogy komoly önerôs 
beruházással épül a létesítmény, ezért is volt fontos számára, hogy 
olyan hálózathoz tartozzon, ahol függetlenségét is meg tudja tartani. 
Az AVIA tökéletesen megfelelt ezeknek az elvárásoknak, így januártól 
egy vadonatúj benzinkúton találkozhatunk az AVIA-logóval. 

jAnuártól Új AVIA-kÚt 
és exkluzíV motel nyílIk nAgytArCsán

Cím: 2142 Nagytarcsa, 

0135/48. Hrsz.

E-mail: m0kut@avia.hu

Szolgáltatások:

M0 Caffe&Motel, shop, drink bár, 

motel, kamionparkoló

Forgalmazott üzemanyagok:

95, dízel, prémium dízel

Nyitva tartás: h.–v.: 00:00–24:00

2012 végén az eddigi legösszetettebb reklámkampányba kezdett az 
AVIA. Az adalékolt Silver és Gold üzemanyagot népszerûsítô akció 
idén televíziós reklámmal is debütál. 

Hozzon ki többet autójából! Fogyasztáscsökkentô adalékolt üzemanyagok az AVIA benzinkutakon. 
AVIA – amitôl a motor szebben muzsikál. – szól a narráció

Az AVIA speciális, motorkímélô Silver és Gold adalékolt üzemanyagai rendszeres használat esetén tisztán tartják a 
motort, amely erôsebb lesz, kevesebbet fogyaszt, sôt, a levegôt is kevésbé szennyezi. Sok esetben már az elsô tankoláskor 

érezhetôek a pozitív változások. Az AVIA ötféle adalékolt üzemanyagot kínál benzines, dízel és bioetanol üzemû jármûvekhez, amelyek 
közül a Silver 95 és a Silver Dízel alapáron, minden benzinkútnál megtalálható. 
A magyarországi AVIA elsô tévés megjelenése december elsô három hetében 
látható több országos sugárzású televíziós csatornán. A 10 másodperces, há-
romdimenziós grafikával készült „AVIA, amitôl a motor szebben muzsikál” rek-
lámfilmet Mezei Kitti narrálta, és az M1, M2, Duna TV, Viasat3 csatornákon fô 
mûsoridôben sugározzák. 
A televíziós reklámmal egy idôben indul az országos rádiós megjelenés a Kos-
suth rádióban. A tavalyi év végén bemutatott hanganyag egy kislány és édesapja 
beszélgetésével hívja fel a figyelmet az AVIA benzinkútra és az alapáras minôségi 
üzemanyagokra. A reklámspotot idén kétféle mutációban sugározzák, az ünnepek 
elôtt karácsonyi jókívánsággal kiegészítve.
Az AVIA töltôállomásokon is megjelenik a tavalyi évben kezdett „AVIA – Szebben 
muzsikál” szlogenû kampányunk legújabb plakátja. Témája természetesen szintén 
az adalékolt üzemanyag népszerûsítése. Képi megjelenésében a családias hangu-
latot és a szintén tavaly bevezetett „Egy család vagyunk” szlogent erôsíti.

országos reklámkampány
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Simon Lajos 1997 óta van a szakmában, benzinku-
tasként kezdte az akkor még magánkézben lévô gyôri 
kúton. A hosszú évek alatt megtapasztalta, milyen hát-
rányai vannak, ha egy benzinkút nem tartozik sehová. 
Miután egy régi ismerôse felhívta a figyelmét az 
AVIA-hálózatra, határozottan tudta, hogy ha egyszer 
ô lesz a tulajdonos, AVIA színekbe burkolja a kutat.  
Az álom idén valóra vált, Simon Lajos cége, a GSB-Petrol 
Kft. átvette a kutat, és 2012. július 2-án megnyílt Gyôr 
egyetlen AVIA kútja a Fehérvári úton. Gyôr nagy város, a 
közelben számos konkurens töltôállomás található, az új 
AVIA töltôállomásnak mégis megvan a saját ügyfélköre. 
A kút különlegessége, hogy a hagyományos kínálaton 
felül Linde ipari gázokat is forgalmaznak. Az ipari park 
területén található kút ellátja a környéket oxigénnel, 
acetilénnel, élelmiszeripari gázokkal, széndioxiddal, 
valamint tartályos motorikus LPG-t is forgalmaznak a 
targoncák számára. 
Aki személygépkocsival érkezik, annak is érdemes 
betérni a kútra, mert a rutinos vezetô az AVIA kiske-
reskedelmi áraihoz igazodva igyekszik a számokat – 
lehetôség szerint – átlagosan öt forinttal a legnagyobb 
konkurens ára alatt tartani.

győrben Is ott VAgyunk
Cím: 9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

Telefon: +36/96/410327

E-mail: aviagyor@avia.hu

Szolgáltatások:

Shop, friss kávé

Forgalmazott üzemanyagok:

95, 98, D, palackos gáz

Nyitva tartás: h.–p.: 5:30–18:00,  

szombat: 6:00–14:00

Sokan ismerik Budapest legelsô 
AVIA-töltôállomását a 14. kerü-
letben, a Gvadányi úton. A kör-
nyékbeliek nemcsak a kedvezô 
ár miatt látogatnak szívesen a 
modern kútra, hanem mert a tan-
kolás után a jól felszerelt shop-
ban vásárolhatnak, kényelmesen 
megihatnak egy kávét, sôt az 
üzemanyag mellé szezonálisan 
akár cserepes virágot, virágföl-
det vagy palackos ásványvizet is 
vásárolhatnak. A kút tulajdono-
sa, Kovács Zsolt tudja, mire van 
igény, szeretne kicsit többet adni 
a szokásosnál.

1991-ben nyitotta meg elsô saját töltôállomását 
és 2006 novemberében az AVIA Magyaror-
szág Egyesület alapítótagja volt. Az évek alatt 
nemcsak az AVIA-kúthálózata bôvül, hanem 
Kovács Zsolt saját kútjainak száma is. Buda-
pesten a Kerepesi úti, a vecsési, az ôrbottyáni 
és a kiskunlacházi töltôállomás után idén két új 
kútnál húzhatták fel a piros-fehér AVIA-zászlót. 
A Pest megyei Mende a 31-es fôúton, Gyömrô 
után Nagykáta felé található. Budapest központjától körülbelül 40 kilométerre fekszik. Mendén öt évig zárva volt a kút, míg végre újjá 
varázsolva AVIA-színekben 2012 augusztusában nyílt meg ismét. A töltôállomás a hagyományos szolgáltatásokat kínálja, 70 m2-es 
shoppal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a vásárlókat.
Az észak-somogyi Somogybabod Balatonlellétôl 16 kilométerre található, a Kaposvárt a Balatonnal összekötô út mentén.  
A település neve az autósok körében ismerôsen csenghet, 1985 óta minden éveben egy hétvégére terepjáró jármûvek lepik 
el a környéket. Idén május végén Somogybabodon Európa legnagyobb offroad rendezvényét, a 26. Nemzetközi Off Road 
Fesztivált tartották. De más szempontból is érdemes megjegyeznünk Somogybabod nevét, 2012. december elején a helyi 
magánkút AVIA-színekbe öltözött. Kovács Zsolt legújabb kútja a szokásos színvonalas AVIA 
szolgáltatásokkal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a tankolni vágyókat, terepjáró-
val vagy anélkül.

HálózAt A HálózAtbAn

Öt év után újra benzinkút nyílt Mendén

Új kÚt mendén és 
somogybAbodon

Adalékolt üzemanyag tankolható mindkét új töltállomáson

Cím: 2235 Mende, Ország út 24.

Telefon: +36/30/748-2035

E-mail: mende@avia.hu

Szolgáltatások:

Mobiltelefon elektronikus feltöltés, 

kompresszor, shop, friss kávé

Forgalmazott üzemanyagok:

95, E85, D, palackos gáz

Nyitva tartás: 6:00-20:00



2012. decemberHÍRÚJSÁG

2012. október 24-én nyílt az AVIA-töltôállomás 
a Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson.  
Az Alföld peremén fekvô várost legtöbben 
gyógyvizérôl ismerik, hiszen Hajdúszoboszló 
és Debrecen mellett Hajdú-Bihar megye har-
madik legnagyobb fürdôvárosa.

A hajdúnánási benzinkút fél-
kész állapotban került a Lajkó-
Investment Kft. tulajdonába 
négy éve. Mészáros László 
nagyvállalat-vezetési gyakor-
lattal csinos és modern AVIA-
töltôállomást alakított ki, ahol 
öt oszlopnál tankolhatnak Sil-
ver adalékolt üzemanyagokat. 

A közeljövôben LPG autógázzal 
is bôvül a kínálat. A kút minden nap reggel 5 órától este 9-ig várja 

a látogatókat. A modern shopban a szokásos AVIA kenôolaj válasz-
ték mellett, autófelszerelési cikkek, meleg kávé, szabad hozzáférésû 
internet és televízió is várja a megpihenni vágyókat. 
Az üzemanyag eladáson túl a környék legjobban felszerelt kézi 
autómosója, autókozmetikája is szolgáltatásuk részét képezi.  

A szakszerû személyzet elsôsorban elôzetes bejelentkezés alapján 
fogadja a jármûveket. Négy fokozatban – a bronztól a gyémántig 
– választható tisztítási program, de a tulajdonos egyéni igényeit is ki-
elégítik, legyen szó akár egy szélvédôtisztításról vagy porszívózásról.  
A mosó mellett hitelesített mérômûszer segítségével ellenôrizhetik a 
guminyomást.
A töltôállomás külön érdekessége, hogy két reflektor kivételével a 
teljes világítási rendszert a legkorszerûbb, LED-es technológiával 
oldották meg, így azonos fényteljesítmény mellett a fogyasztása a 
hagyományos világításénak tizenketted része csupán. A mellékhely-
ségek és az autómosó vízkezelése is környezetbarát. Például a férfi 
toalettben víztakarékos öblítési rendszert építettek ki. A mozgássé-
rültek az akadálymentesített mellékhelységet a shopon keresztül 
érhetik el. Korszerû és szép kúttal bôvült az AVIA-hálózat. Ha arra 
jár, feltétlen térjen be, csinos hölgyek és készséges kutasok várnak 
minden látogatót. 

Cím: 4080 Hajdúnánás, 

Polgári úti ipari park 6501/2. Hrsz. 

Telefon: +36/52/570-641

E-mail: aviananas@t-online.hu

Szolgáltatások:

Kézi mosó, autókozmetika

Forgalmazott üzemanyagok:

95, D, LPG, palackos gáz

Nyitva tartás: 05:00–21:00

Új AVIA-kÚt nyílt 
HAjdÚnánáson

Különleges AVIA-benzinkút megnyitóval kezdôdik a 2013-as év.  
Az engedélyek véglegesítése után januártól várja vendégeit a Duett 
Bau 2004 Kft. AVIA-töltôállomás és motel komplexuma. A Nagytarcsa 
külterületén, az M0-s Nagytarcsa-Cinkota lehajtó közelében található 
területen jelenleg az építkezés utolsó fázisai és a parkosítás folyik.  
A kétszintes épület földszintjén található kút és shop mellé kávézó 
és egy kis Drink Bár is épül, ahol a tervek szerint egyszerûbb, fris-
sen sütött meleg ételeket és friss péksüteményeket kínálnak majd.  
Az emeleten 12 szobás motel várja a megpihenni vágyókat.

A töltôállomáson 95-ös benzint, gázolajat és prémium gázolajat 
lehet majd tankolni, az autógázzal kapcsolatban még folyamatban 
vannak a tárgyalások. A szomszédos iparterületen kamionmosót 
terveznek építeni.
Süle Gábor Ferenc, a kút tulajdonosa elmondta, hogy komoly önerôs 
beruházással épül a létesítmény, ezért is volt fontos számára, hogy 
olyan hálózathoz tartozzon, ahol függetlenségét is meg tudja tartani. 
Az AVIA tökéletesen megfelelt ezeknek az elvárásoknak, így januártól 
egy vadonatúj benzinkúton találkozhatunk az AVIA-logóval. 

jAnuártól Új AVIA-kÚt 
és exkluzíV motel nyílIk nAgytArCsán

Cím: 2142 Nagytarcsa, 

0135/48. Hrsz.

E-mail: m0kut@avia.hu

Szolgáltatások:

M0 Caffe&Motel, shop, drink bár, 

motel, kamionparkoló

Forgalmazott üzemanyagok:

95, dízel, prémium dízel

Nyitva tartás: h.–v.: 00:00–24:00

2012 végén az eddigi legösszetettebb reklámkampányba kezdett az 
AVIA. Az adalékolt Silver és Gold üzemanyagot népszerûsítô akció 
idén televíziós reklámmal is debütál. 

Hozzon ki többet autójából! Fogyasztáscsökkentô adalékolt üzemanyagok az AVIA benzinkutakon. 
AVIA – amitôl a motor szebben muzsikál. – szól a narráció

Az AVIA speciális, motorkímélô Silver és Gold adalékolt üzemanyagai rendszeres használat esetén tisztán tartják a 
motort, amely erôsebb lesz, kevesebbet fogyaszt, sôt, a levegôt is kevésbé szennyezi. Sok esetben már az elsô tankoláskor 

érezhetôek a pozitív változások. Az AVIA ötféle adalékolt üzemanyagot kínál benzines, dízel és bioetanol üzemû jármûvekhez, amelyek 
közül a Silver 95 és a Silver Dízel alapáron, minden benzinkútnál megtalálható. 
A magyarországi AVIA elsô tévés megjelenése december elsô három hetében 
látható több országos sugárzású televíziós csatornán. A 10 másodperces, há-
romdimenziós grafikával készült „AVIA, amitôl a motor szebben muzsikál” rek-
lámfilmet Mezei Kitti narrálta, és az M1, M2, Duna TV, Viasat3 csatornákon fô 
mûsoridôben sugározzák. 
A televíziós reklámmal egy idôben indul az országos rádiós megjelenés a Kos-
suth rádióban. A tavalyi év végén bemutatott hanganyag egy kislány és édesapja 
beszélgetésével hívja fel a figyelmet az AVIA benzinkútra és az alapáras minôségi 
üzemanyagokra. A reklámspotot idén kétféle mutációban sugározzák, az ünnepek 
elôtt karácsonyi jókívánsággal kiegészítve.
Az AVIA töltôállomásokon is megjelenik a tavalyi évben kezdett „AVIA – Szebben 
muzsikál” szlogenû kampányunk legújabb plakátja. Témája természetesen szintén 
az adalékolt üzemanyag népszerûsítése. Képi megjelenésében a családias hangu-
latot és a szintén tavaly bevezetett „Egy család vagyunk” szlogent erôsíti.
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Simon Lajos 1997 óta van a szakmában, benzinku-
tasként kezdte az akkor még magánkézben lévô gyôri 
kúton. A hosszú évek alatt megtapasztalta, milyen hát-
rányai vannak, ha egy benzinkút nem tartozik sehová. 
Miután egy régi ismerôse felhívta a figyelmét az 
AVIA-hálózatra, határozottan tudta, hogy ha egyszer 
ô lesz a tulajdonos, AVIA színekbe burkolja a kutat.  
Az álom idén valóra vált, Simon Lajos cége, a GSB-Petrol 
Kft. átvette a kutat, és 2012. július 2-án megnyílt Gyôr 
egyetlen AVIA kútja a Fehérvári úton. Gyôr nagy város, a 
közelben számos konkurens töltôállomás található, az új 
AVIA töltôállomásnak mégis megvan a saját ügyfélköre. 
A kút különlegessége, hogy a hagyományos kínálaton 
felül Linde ipari gázokat is forgalmaznak. Az ipari park 
területén található kút ellátja a környéket oxigénnel, 
acetilénnel, élelmiszeripari gázokkal, széndioxiddal, 
valamint tartályos motorikus LPG-t is forgalmaznak a 
targoncák számára. 
Aki személygépkocsival érkezik, annak is érdemes 
betérni a kútra, mert a rutinos vezetô az AVIA kiske-
reskedelmi áraihoz igazodva igyekszik a számokat – 
lehetôség szerint – átlagosan öt forinttal a legnagyobb 
konkurens ára alatt tartani.

győrben Is ott VAgyunk
Cím: 9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

Telefon: +36/96/410327

E-mail: aviagyor@avia.hu

Szolgáltatások:

Shop, friss kávé

Forgalmazott üzemanyagok:

95, 98, D, palackos gáz

Nyitva tartás: h.–p.: 5:30–18:00,  

szombat: 6:00–14:00

Sokan ismerik Budapest legelsô 
AVIA-töltôállomását a 14. kerü-
letben, a Gvadányi úton. A kör-
nyékbeliek nemcsak a kedvezô 
ár miatt látogatnak szívesen a 
modern kútra, hanem mert a tan-
kolás után a jól felszerelt shop-
ban vásárolhatnak, kényelmesen 
megihatnak egy kávét, sôt az 
üzemanyag mellé szezonálisan 
akár cserepes virágot, virágföl-
det vagy palackos ásványvizet is 
vásárolhatnak. A kút tulajdono-
sa, Kovács Zsolt tudja, mire van 
igény, szeretne kicsit többet adni 
a szokásosnál.

1991-ben nyitotta meg elsô saját töltôállomását 
és 2006 novemberében az AVIA Magyaror-
szág Egyesület alapítótagja volt. Az évek alatt 
nemcsak az AVIA-kúthálózata bôvül, hanem 
Kovács Zsolt saját kútjainak száma is. Buda-
pesten a Kerepesi úti, a vecsési, az ôrbottyáni 
és a kiskunlacházi töltôállomás után idén két új 
kútnál húzhatták fel a piros-fehér AVIA-zászlót. 
A Pest megyei Mende a 31-es fôúton, Gyömrô 
után Nagykáta felé található. Budapest központjától körülbelül 40 kilométerre fekszik. Mendén öt évig zárva volt a kút, míg végre újjá 
varázsolva AVIA-színekben 2012 augusztusában nyílt meg ismét. A töltôállomás a hagyományos szolgáltatásokat kínálja, 70 m2-es 
shoppal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a vásárlókat.
Az észak-somogyi Somogybabod Balatonlellétôl 16 kilométerre található, a Kaposvárt a Balatonnal összekötô út mentén.  
A település neve az autósok körében ismerôsen csenghet, 1985 óta minden éveben egy hétvégére terepjáró jármûvek lepik 
el a környéket. Idén május végén Somogybabodon Európa legnagyobb offroad rendezvényét, a 26. Nemzetközi Off Road 
Fesztivált tartották. De más szempontból is érdemes megjegyeznünk Somogybabod nevét, 2012. december elején a helyi 
magánkút AVIA-színekbe öltözött. Kovács Zsolt legújabb kútja a szokásos színvonalas AVIA 
szolgáltatásokkal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a tankolni vágyókat, terepjáró-
val vagy anélkül.
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Új kÚt mendén és 
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2012. október 24-én nyílt az AVIA-töltôállomás 
a Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson.  
Az Alföld peremén fekvô várost legtöbben 
gyógyvizérôl ismerik, hiszen Hajdúszoboszló 
és Debrecen mellett Hajdú-Bihar megye har-
madik legnagyobb fürdôvárosa.

A hajdúnánási benzinkút fél-
kész állapotban került a Lajkó-
Investment Kft. tulajdonába 
négy éve. Mészáros László 
nagyvállalat-vezetési gyakor-
lattal csinos és modern AVIA-
töltôállomást alakított ki, ahol 
öt oszlopnál tankolhatnak Sil-
ver adalékolt üzemanyagokat. 

A közeljövôben LPG autógázzal 
is bôvül a kínálat. A kút minden nap reggel 5 órától este 9-ig várja 

a látogatókat. A modern shopban a szokásos AVIA kenôolaj válasz-
ték mellett, autófelszerelési cikkek, meleg kávé, szabad hozzáférésû 
internet és televízió is várja a megpihenni vágyókat. 
Az üzemanyag eladáson túl a környék legjobban felszerelt kézi 
autómosója, autókozmetikája is szolgáltatásuk részét képezi.  

A szakszerû személyzet elsôsorban elôzetes bejelentkezés alapján 
fogadja a jármûveket. Négy fokozatban – a bronztól a gyémántig 
– választható tisztítási program, de a tulajdonos egyéni igényeit is ki-
elégítik, legyen szó akár egy szélvédôtisztításról vagy porszívózásról.  
A mosó mellett hitelesített mérômûszer segítségével ellenôrizhetik a 
guminyomást.
A töltôállomás külön érdekessége, hogy két reflektor kivételével a 
teljes világítási rendszert a legkorszerûbb, LED-es technológiával 
oldották meg, így azonos fényteljesítmény mellett a fogyasztása a 
hagyományos világításénak tizenketted része csupán. A mellékhely-
ségek és az autómosó vízkezelése is környezetbarát. Például a férfi 
toalettben víztakarékos öblítési rendszert építettek ki. A mozgássé-
rültek az akadálymentesített mellékhelységet a shopon keresztül 
érhetik el. Korszerû és szép kúttal bôvült az AVIA-hálózat. Ha arra 
jár, feltétlen térjen be, csinos hölgyek és készséges kutasok várnak 
minden látogatót. 

Cím: 4080 Hajdúnánás, 

Polgári úti ipari park 6501/2. Hrsz. 

Telefon: +36/52/570-641

E-mail: aviananas@t-online.hu

Szolgáltatások:

Kézi mosó, autókozmetika

Forgalmazott üzemanyagok:
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Új AVIA-kÚt nyílt 
HAjdÚnánáson

Különleges AVIA-benzinkút megnyitóval kezdôdik a 2013-as év.  
Az engedélyek véglegesítése után januártól várja vendégeit a Duett 
Bau 2004 Kft. AVIA-töltôállomás és motel komplexuma. A Nagytarcsa 
külterületén, az M0-s Nagytarcsa-Cinkota lehajtó közelében található 
területen jelenleg az építkezés utolsó fázisai és a parkosítás folyik.  
A kétszintes épület földszintjén található kút és shop mellé kávézó 
és egy kis Drink Bár is épül, ahol a tervek szerint egyszerûbb, fris-
sen sütött meleg ételeket és friss péksüteményeket kínálnak majd.  
Az emeleten 12 szobás motel várja a megpihenni vágyókat.

A töltôállomáson 95-ös benzint, gázolajat és prémium gázolajat 
lehet majd tankolni, az autógázzal kapcsolatban még folyamatban 
vannak a tárgyalások. A szomszédos iparterületen kamionmosót 
terveznek építeni.
Süle Gábor Ferenc, a kút tulajdonosa elmondta, hogy komoly önerôs 
beruházással épül a létesítmény, ezért is volt fontos számára, hogy 
olyan hálózathoz tartozzon, ahol függetlenségét is meg tudja tartani. 
Az AVIA tökéletesen megfelelt ezeknek az elvárásoknak, így januártól 
egy vadonatúj benzinkúton találkozhatunk az AVIA-logóval. 
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és exkluzíV motel nyílIk nAgytArCsán

Cím: 2142 Nagytarcsa, 

0135/48. Hrsz.

E-mail: m0kut@avia.hu

Szolgáltatások:

M0 Caffe&Motel, shop, drink bár, 

motel, kamionparkoló

Forgalmazott üzemanyagok:

95, dízel, prémium dízel

Nyitva tartás: h.–v.: 00:00–24:00

2012 végén az eddigi legösszetettebb reklámkampányba kezdett az 
AVIA. Az adalékolt Silver és Gold üzemanyagot népszerûsítô akció 
idén televíziós reklámmal is debütál. 

Hozzon ki többet autójából! Fogyasztáscsökkentô adalékolt üzemanyagok az AVIA benzinkutakon. 
AVIA – amitôl a motor szebben muzsikál. – szól a narráció

Az AVIA speciális, motorkímélô Silver és Gold adalékolt üzemanyagai rendszeres használat esetén tisztán tartják a 
motort, amely erôsebb lesz, kevesebbet fogyaszt, sôt, a levegôt is kevésbé szennyezi. Sok esetben már az elsô tankoláskor 

érezhetôek a pozitív változások. Az AVIA ötféle adalékolt üzemanyagot kínál benzines, dízel és bioetanol üzemû jármûvekhez, amelyek 
közül a Silver 95 és a Silver Dízel alapáron, minden benzinkútnál megtalálható. 
A magyarországi AVIA elsô tévés megjelenése december elsô három hetében 
látható több országos sugárzású televíziós csatornán. A 10 másodperces, há-
romdimenziós grafikával készült „AVIA, amitôl a motor szebben muzsikál” rek-
lámfilmet Mezei Kitti narrálta, és az M1, M2, Duna TV, Viasat3 csatornákon fô 
mûsoridôben sugározzák. 
A televíziós reklámmal egy idôben indul az országos rádiós megjelenés a Kos-
suth rádióban. A tavalyi év végén bemutatott hanganyag egy kislány és édesapja 
beszélgetésével hívja fel a figyelmet az AVIA benzinkútra és az alapáras minôségi 
üzemanyagokra. A reklámspotot idén kétféle mutációban sugározzák, az ünnepek 
elôtt karácsonyi jókívánsággal kiegészítve.
Az AVIA töltôállomásokon is megjelenik a tavalyi évben kezdett „AVIA – Szebben 
muzsikál” szlogenû kampányunk legújabb plakátja. Témája természetesen szintén 
az adalékolt üzemanyag népszerûsítése. Képi megjelenésében a családias hangu-
latot és a szintén tavaly bevezetett „Egy család vagyunk” szlogent erôsíti.

országos reklámkampány
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Simon Lajos 1997 óta van a szakmában, benzinku-
tasként kezdte az akkor még magánkézben lévô gyôri 
kúton. A hosszú évek alatt megtapasztalta, milyen hát-
rányai vannak, ha egy benzinkút nem tartozik sehová. 
Miután egy régi ismerôse felhívta a figyelmét az 
AVIA-hálózatra, határozottan tudta, hogy ha egyszer 
ô lesz a tulajdonos, AVIA színekbe burkolja a kutat.  
Az álom idén valóra vált, Simon Lajos cége, a GSB-Petrol 
Kft. átvette a kutat, és 2012. július 2-án megnyílt Gyôr 
egyetlen AVIA kútja a Fehérvári úton. Gyôr nagy város, a 
közelben számos konkurens töltôállomás található, az új 
AVIA töltôállomásnak mégis megvan a saját ügyfélköre. 
A kút különlegessége, hogy a hagyományos kínálaton 
felül Linde ipari gázokat is forgalmaznak. Az ipari park 
területén található kút ellátja a környéket oxigénnel, 
acetilénnel, élelmiszeripari gázokkal, széndioxiddal, 
valamint tartályos motorikus LPG-t is forgalmaznak a 
targoncák számára. 
Aki személygépkocsival érkezik, annak is érdemes 
betérni a kútra, mert a rutinos vezetô az AVIA kiske-
reskedelmi áraihoz igazodva igyekszik a számokat – 
lehetôség szerint – átlagosan öt forinttal a legnagyobb 
konkurens ára alatt tartani.

győrben Is ott VAgyunk
Cím: 9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

Telefon: +36/96/410327

E-mail: aviagyor@avia.hu

Szolgáltatások:

Shop, friss kávé

Forgalmazott üzemanyagok:

95, 98, D, palackos gáz

Nyitva tartás: h.–p.: 5:30–18:00,  

szombat: 6:00–14:00

Sokan ismerik Budapest legelsô 
AVIA-töltôállomását a 14. kerü-
letben, a Gvadányi úton. A kör-
nyékbeliek nemcsak a kedvezô 
ár miatt látogatnak szívesen a 
modern kútra, hanem mert a tan-
kolás után a jól felszerelt shop-
ban vásárolhatnak, kényelmesen 
megihatnak egy kávét, sôt az 
üzemanyag mellé szezonálisan 
akár cserepes virágot, virágföl-
det vagy palackos ásványvizet is 
vásárolhatnak. A kút tulajdono-
sa, Kovács Zsolt tudja, mire van 
igény, szeretne kicsit többet adni 
a szokásosnál.

1991-ben nyitotta meg elsô saját töltôállomását 
és 2006 novemberében az AVIA Magyaror-
szág Egyesület alapítótagja volt. Az évek alatt 
nemcsak az AVIA-kúthálózata bôvül, hanem 
Kovács Zsolt saját kútjainak száma is. Buda-
pesten a Kerepesi úti, a vecsési, az ôrbottyáni 
és a kiskunlacházi töltôállomás után idén két új 
kútnál húzhatták fel a piros-fehér AVIA-zászlót. 
A Pest megyei Mende a 31-es fôúton, Gyömrô 
után Nagykáta felé található. Budapest központjától körülbelül 40 kilométerre fekszik. Mendén öt évig zárva volt a kút, míg végre újjá 
varázsolva AVIA-színekben 2012 augusztusában nyílt meg ismét. A töltôállomás a hagyományos szolgáltatásokat kínálja, 70 m2-es 
shoppal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a vásárlókat.
Az észak-somogyi Somogybabod Balatonlellétôl 16 kilométerre található, a Kaposvárt a Balatonnal összekötô út mentén.  
A település neve az autósok körében ismerôsen csenghet, 1985 óta minden éveben egy hétvégére terepjáró jármûvek lepik 
el a környéket. Idén május végén Somogybabodon Európa legnagyobb offroad rendezvényét, a 26. Nemzetközi Off Road 
Fesztivált tartották. De más szempontból is érdemes megjegyeznünk Somogybabod nevét, 2012. december elején a helyi 
magánkút AVIA-színekbe öltözött. Kovács Zsolt legújabb kútja a szokásos színvonalas AVIA 
szolgáltatásokkal, gázolajjal, benzinnel, E85 bioetanollal várja a tankolni vágyókat, terepjáró-
val vagy anélkül.

HálózAt A HálózAtbAn

Öt év után újra benzinkút nyílt Mendén

Új kÚt mendén és 
somogybAbodon

Adalékolt üzemanyag tankolható mindkét új töltállomáson

Cím: 2235 Mende, Ország út 24.

Telefon: +36/30/748-2035

E-mail: mende@avia.hu

Szolgáltatások:

Mobiltelefon elektronikus feltöltés, 

kompresszor, shop, friss kávé

Forgalmazott üzemanyagok:

95, E85, D, palackos gáz

Nyitva tartás: 6:00-20:00



2012. decemberHÍRÚJSÁG

A 2012-es évben bôvül az AVIA kenôanyag kínálata. A teljes skála áttekinté-
sére idén is elkészült az AVIA KENÔANYAG KATALÓGUS, amely a szokásos 
módon az AVIA kenôanyagok rövid bemutatását és pontos specifikációikat is 
tartalmazza. 
A katalógusban az AVIA motorolajokról, lánckenô olajokról, hajtómûolajokról, hidrauli-
kaolajokról és kenôzsírokról találunk információkat. 
A feltüntetett szabványos jelölések és a tájékoztató segítségével a laikusok és a 
szakemberek is könnyedén kiválaszthatják a jármû igényeinek leginkább megfelelô 
AVIA kenôolajat. A hatoldalas katalógus hátulján található összesítô táblázat a leg-
fontosabb mûszaki adatokat és a választható kiszereléseket is tartalmazza. Továbbra 
is a jól bevált formájú 1, 5 és 20 literes mûanyag flakkonokban kínáljuk vásárlóinknak 
minôségi kenôanyagainkat. Az AVIA KENÔANYAG KATALÓGUS-t keressék az AVIA 
töltôállomásokon!

ÖT éveS az avIa HÍRÚJSÁG
 
2008 decemberében kívántunk elôször kellemes karácsonyi ünnepeket 
itt az AVIA Hírújság címlapján. Abban az évben ünnepelte a hazai AVIA 

az 50. kútja megnyitását. Az elmúlt öt évben minden év végén megjelenô 
kiadványunkból tájékozhattak az elmúlt év legfontosabb eseményeirôl, új-

donságainkról, akcióikról. Az idei jubileumi szám egy kicsit más lesz mint 
az eddigiek. Míg az elsô számok elsôsorban az AVIA tagoknak, vagy az AVIA 

munkája iránt érdeklôdôknek szóltak, idén a kiadvány az AVIA vásárlóinak szól. 
Reméljük elnyeri tetszésüket.

AVIA kenőolAj 
kAtAlógus
Új

2012 tavaszán a gyermeknap alkalmából induló kampányunk keretében 
minden, legalább 10 liter üzemanyagot tankoló vásárlónknak AVIA emb-
lémás csokoládét ajándékoztunk. Az akció május 26-án indult és a készlet 
erejéig tartott, de voltak olyan töltôállomások – mint például a Mosonszent-
miklósi –, ahol a nagy sikerre való tekintettel még nyáron is tartott az akció. 
A családok örömmel fogadták a csokoládét, és ha tankolásról volt szó, a 
kicsik mindig a „csokis kútra” szerettek volna menni. Ahol több gyerek is 
volt, ott természetesen senki nem maradt édesség nélkül. 
Az ideihez hasonló kampány jövô tavasszal is indul, de hogy mi lesz az 
ajándék, az még titok. Figyeljék a hirdetéseket!

Kenőanyag Katalógus

EGY CSALÁD VAGYUNK
HÍRÚJSÁG

CsokIs BENZINKÚT

Kellemes Karácsonyi ÜnnepeKet és Boldog Új évet Kíván az avia!

5
év
5
év

5
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Az AVIA téli termékcsalád

A téli hónapokkal járó idôjárás-változás nemcsak a sofôrt, hanem a jármûvet is új kihívások elé állítja. 
A gondos tulajdonos tudja, hogy a felkészítés nem ér véget a téligumi cseréjével. 

segítÜnk A télI felkészítésben

A fagyos, csapadékos idôjárás beköszönte elôtt az ablakmosótar-
tályt fagyálló szélvédômosó folyadékkal kell feltölteni, mert a befa-
gyott ablakmosórendszer miatt a pillanatok alatt bekoszolódó ablak 
balesetveszélyt okozhat, miközben végzetes kár is keletkezhet a mo-
sórendszerben. 
Ne feledkezzünk meg a jármû hûtôvizének ellenôrzésérôl sem. A leg-
több AVIA töltôállomáson a kútkezelôk készséggel állnak rendelkezé-
sére, és egy speciális mûszerrel pár perc alatt meghatározzák a jármû 
hûtôfolyadékának fagyáspontját. Ha szükséges, töltessük vagy töltsük 
fel az autót megfelelô fagyálló hûtôfolyadékkal. Külön ügyeljünk arra, 
hogy jármûvünk motorjához megfelelô hûtôfolyadékot használjunk.  
A megfelelô hûtôfolyadék kiválasztásában a folyadék színe is segít. 
Téli reggeleken sokszor láthatunk befagyott ablakkal közlekedô autókat. 

A rohanásban nem várják meg, míg a jármû saját fûtôberendezése 
leolvasztja a jeget, sokan – vállalva a balesetveszélyt – csupán egy 
kis felületet tisztítanak meg, és a kis ablakon kukucskálva indulnak 
útnak. Ha kéznél van a jégoldó folyadék, nem keveredünk ilyen hely-
zetbe, mert a fagyott szélvédôre spriccelve könnyedén eltávolítható 
a legmakacsabb jegesedés is. 
A dízel jármûvekkel közlekedôknek kedvez az üzemanyaghoz 
önthetô dermedésgátló adalék, amely extrém hideg esetén is bizton-
ságos indítást tesz lehetôvé. 
Az AVIA kiváló ár-érték arányú téli termékei óriási segítséget jelentenek a 
téli felkészítésben. Ne felejtse el ön sem, és keresse töltôállomásainkon! 
Ha valamiben bizonytalan, forduljon kútkezelôinkhez, akik készséggel 
segítenek a megfelelô termék kiválasztásában. 

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -40 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapó-
dó sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló 
hatása gátolja a szélvédô száraz poroso-
dását. A fényezett felületekre, valamint a 
gumi és mûanyag alkatrészekre nincs ká-
ros hatással. Magas alkohol-tartalmának 
köszönhetôen téli idôszakban -40 °C-ig 
gátolja a szélvédô jegesedését.

Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum -72°C 
(1, 5 és 10 literes kiszerelés)
Az AVIA koncentrált fagyálló hûtôfolyadékot 
a címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint 
célszerû használni. A termék – korróziós in-
hibitor tartalma miatt – 2 évig folyamatosan 
használható. Nem tartalmaz nitrit, foszfát, 
amin és szilikátvegyületeket. Hígítására 
desztillált (ioncserélt) víz alkalmas. A fagyál-
ló folyadék hígítás nélkül nem használható!
 

G12 ALU Fagyálló Hûtôfolyadék Koncentrátum 
-72°C (1 és 5 kg-os kiszerelés)
Modern alumínium motorokhoz kifejlesztett, 
hosszú csereperiódusú, fagyálló hûtôfolyadék 
koncentrátum. Alkalmas valamennyi sze-
mély- és tehergépkocsi, mezôgazdasági- és 
építôipari gép, valamint ipari berendezés nyi-
tott és zárt hûtôrendszeréhez. A nitrit-, amin- 
és foszfátmentes, etilénglikol alapú, hibrid 
típusú fagyálló hûtôfolyadék koncentrátum az 
inhibitorok olyan keverékét tartalmazza, amely 
hatékony védelmet nyújt a hûtôrendszer lefa-
gyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs 
korróziójával szemben. Egész éves használa-
ta védi a vízpumpát és a hûtôrendszer gumi alkatrészeit 
is. Desztillált vagy ioncserélt vízzel hígítva használandó a 
címkén feltüntetett hígítási táblázat szerint. Hígítás nélkül 
nem használható!

Coldex Dermedésgátló
(1 literes kiszerelés)
Erôs hidegben meggátolja a gázolaj besûrûsödését, cso-
mósodását. Biztos téli üzemeltetést garantál. Megakadá-
lyozza az üzemanyagszûrô és a vezetékek eldugulását. 
Segíti a hidegindítást és a felmelegedést. Biztosítja a dízel-
rendszer minden mozgó alkatrészének az optimális kenést.

Szélvédômosó Folyadék Scheibenreiniger -19°C 
(1 és 5 literes kiszerelés)
Nagy hatású szélvédômosó folya-
dék, amely alkalmas gépjármûvek 
szélvédôjének és egyéb üvegfelületek 
tisztítására. Összetételének köszönhetôen 
gátolja a szélvédô jegesedését, a rovarok 
okozta szennyezôdéseket és a felcsapódó 
sarat kiválóan eltávolítja. Antisztatizáló ha-
tása gátolja a szélvédô száraz porosodá-
sát. A fényezett felületekre, valamint a gumi 
és mûanyag alkatrészekre nincs káros ha-
tással.  Hígítás nélkül -21 °C-ig oldja meg az ablakmosó 
fagyvédelmét.

Fagyálló -35   
(1 és 5 kg-os kiszerelés)
Az AVIA készrekevert fagyálló hûtôfolyadékot 
hígítás nélkül célszerû használni. A termék 
– korróziós inhibitor tartalma miatt – 2 évig 
folyamatosan használható. Nem tartalmaz 
nitrit, foszfát, amin és szilikát vegyületeket. 
A termék hígítás nélkül -35 °C hômérsékletig 
használható!

Jégoldó Folyadék 
(500 ml-es kiszerelés)
Az AVIA Jégoldó spray gépjármûvek 
szélvédôinek, visszapillantó tükreinek és 
egyéb üvegfelületeinek jégmentesítésére 
alkalmas folyadék. Gyorsan feloldja a jeget 
és a zúzmarát, megakadályozza a gépjármû 
üvegfelületeinek gyors újrajegesedését. 
Tisztító hatása révén jó kilátást biztosít a 
gépjármûvezetô számára, ezáltal növeli a ve-
zetés biztonságát.

avia magyarországon

AVIA Ajak
4524 Ajak, Vasút út 0149/1 hrsz.

AVIA Aszód
2170 Aszód, Falujárók útja 44.

AVIA Bagod
8992 Bagod, Kossuth u. 21-23.

AVIA Baja
6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 56.

AVIA Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Lapostelki u. 3.

AVIA Békés
5630 Békés, Táncsics M. u. 91.

AVIA Bélapátfalva
3346 Bélapátfalva,  
IV. Béla út Vásártér

AVIA Bô
9625 Bô, 053/10 hrsz.

AVIA Budaörs
2040 Budaörs,  
Szabadság út 110-120.

AVIA Bp. Hunyadi János út
1116 Budapest, Hunyadi János 
út 162. (a volt házgyár területén, 
szemben a Savoya parkkal)

AVIA Bp. Gvadányi út
1144 Budapest, Gvadányi út 67.

AVIA Bp. II. Rákóczi F. u.
1214 Budapest,  
II. Rákóczi Ferenc u. 195-197.

AVIA Bp, Kerepesi út
1106 Budapest, Kerepesi út 89.

AVIA Cigánd
3973 Cigánd, Vasút út 52/a.

AVIA Csepreg
9735 Csepreg, 020/38 hrsz. 
Szokony felé

AVIA Csokonyavisonta
7555 Csokonyavisonta,  
Széchenyi u. 82.

AVIA Derecske
4130 Derecske, Köztársaság u. 38.

AVIA Dombóvár
7200 Dombóvár, Kórház u. 1.

AVIA Ecsegfalva
5515 Ecsegfalva, Fô u. 34.

AVIA Érd
2030 Érd, Szent László tér 1.

AVIA Forró
3849 Forró, Fô út 133.

AVIA Gyomaendrôd
5500 Gyomaendrôd, Ipartelep u. 1.

AVIA Gyöngyös
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 78.

AVIA Gyôr
9028 Gyôr, Fehérvári út 75.

AVIA Gyula
5700 Gyula, Kétegyházi út 6.

AVIA Hajdúh., Földi János u.
4242 Hajdúhadház,  
Földi János u. 56.

AVIA Hajdúh., Kossuth u. 
ÜZEMANYAG KISZÁLLÍTÁS
4242 Hajdúhadház, Kossuth u.

AVIA Hajdúnánás
4080 Hajdúnánás Polgári u. 6501/2

AVIA Hajdúsámson
4251 Hajdúsámson, 0504/3 hrsz.

AVIA Hercegszántó
6525 Hercegszántó, 1216/2 hrsz.

AVIA Hernádkak
3563 Hernádkak, Széchenyi u. 1/a.

AVIA Hetes
7432 Hetes, Petôfi S. u. 1.

AVIA Jászberény
5100 Jászberény, Nagykátai út 3.

AVIA Kaposfô
7523 Kaposfô, 643/5 hrsz.

AVIA Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza,  
Szegedi út 89.

AVIA Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Tinódi u. 21.

AVIA Kiskunlacháza
2340 Kiskunlacháza,  
Ráckevei út 090 hrsz.

AVIA Komádi
4138 Komádi, Furtai u. 44.

AVIA Kôszeg
9730 Kôszeg, Alsó krt. 42.

AVIA Ladánybene
6045 Ladánybene, Fô u. 1.

AVIA Lajosmizse
6050 Lajosmizse, Gyártelep 2.

AVIA Levél
9221 Levél, Szerviz u. 8.

AVIA Marcali
8700 Marcali, Berzsenyi út 97.

AVIA Megyaszó
3718 Megyaszó, Monoki u. 1.

AVIA Méhkerék
5726 Méhkerék,  
Külterület 0258/9.

AVIA Mende
2235 Mende Ország út 24.

AVIA Mindszent
6630 Mindszent,  
Vásárhelyi út 0162/9.

AVIA Miskolc, Besenyôi u.
3527 Miskolc, Besenyôi u. 24.

AVIA Miskolc, Erenyô u.
3528 Miskolc, Erenyô u. 1.

AVIA Miskolc, II. ker.
3528 Miskolc, II. ker. 0235/72 hrsz.

AVIA Mohora
2698 Mohora, Rákóczi út 47/C.

AVIA Molnaszecsôd
9912 Molnaszecsôd,  
Petôfi S. u. 96.

AVIA Mosonszentmiklós
9154 Mosonszentmiklós,  
Béke út 15.

AVIA Nagyatád
7500 Nagyatád, Berzencei út

AVIA Nagyecsed
4355 Nagyecsed, Rózsás u. 40.

AVIA Nagykálló
4320 Nagykálló, Bátori u. 168.

AVIA Nyíradony-Aradványpuszta
4254 Nyíradony-Aradványpuszta, 
Vasút u. 0192/41 hrsz.

AVIA Ónod
3551 Ónod, Rákóczi út 2/a.

AVIA Ôrbottyán
2162 Ôrbottyán, Fô út 9733/2 hrsz.

AVIA Ôriszentpéter
9941 Ôriszentpéter, Városszer 22.

AVIA Ostffyasszonyfa
9512 Ostffyasszonyfa,  
Bajcsy Zs. u. 24.

AVIA Pápa
8500 Pápa, Hódoska major

AVIA Pörböly
7142 Pörböly, Vadász u. 1.

AVIA Répcelak
9653 Répcelak, 86. számú fôút 
mellett

AVIA Sárospatak
3950 Sárospatak, Déryné u. 1.

AVIA Sárvár
9600 Sárvár, Ikervári út 18.

AVIA Szászvár
7349 Szászvár,  
Vásártér u. 1171/2 hrsz.

AVIA Somogytúr
8683 Somogytúr 09/4 hrsz.

AVIA Szeged II, Külterület
6728 Szeged II, Külterület 
01416/13 hrsz.

2012. december
5. évfolyam 
Kiadja az AVIA Hungária Kft
1106 Budapest, Kerepesi út 89.

impresszum

A töltőállomások szolgáltatásainak pontos ismertetése 
a www.avia.hu weboldalon megtalálható

Posta cím: 9700 Szombathely, 
Hefele Menyhért u. 1/B fsz. 2.
Tel: +36/94/785-620
E-mail: szilard.pal@avia.hu 
Honlap: www.avia.hu

Szerkesztette és kivitelezte:
RootorMedia Bt.
Telefon: +36/30/382-5399
Email: ego@rootor.com
Tervezôszerkesztô: Égô Ákos 

AVIA Szeged, Fonógyári út
6728 Szeged, Fonógyári út 14.

AVIA Szendrô
3752 Szendrô, 0424 hrsz.

AVIA Szirmabesenyô
3711 Szirmabesenyô, Külterület 
0133/2 hrsz.

AVIA Szombathely
9700 Szombathely, Körmendi út 92.

AVIA Tarcal
3915 Tarcal,  
Sport tér 35. 12/24 hrsz.

AVIA Tarnaméra
3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út 3/a.

AVIA Tököl
2316 Tököl, Ledina dûlô 4.

AVIA Törtel
2747 Törtel,  
Nyilas dûlô 0287/15 hrsz.

AVIA Vecsés
2220 Vecsés, Üllôi út 812.

AVIA Vésztô
5530 Vésztô, Kossuth u. 127/b.

AVIA Zalabér
8798 Zalabér, 03155/2 hrsz.

AVIA Zalaegerszeg-Andráshida
8900 Zalaegerszeg  
Körmendi út 41.

AVIA Zalagyömörô
8347 Zalagyömörô,  
Rákóczi u. 184/7.

Épülô töltôállomások
AVIA Barcs
AVIA Bóly
AVIA Bonyhád
AVIA Csömödér
AVIA Deszk
AVIA Gávavencsellô
AVIA Gödöllô
AVIA Kápolnásnyék
AVIA Nagytarcsa
AVIA Pécs, belterület
AVIA Pécs, külterület
AVIA Pinnye
AVIA Somogybabod
AVIA Szeged, Vágány u.
AVIA Székkutas
AVIA Veresegyház


