Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

WYTRZYMAŁOŚĆ,
KTÓRA PRACUJE
DLA CIEBIE

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

Częś

APLIKACJA

MAN

Oryginalne Części Zamienne MAN®.






ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ
AUTORYZOWANĄ STACJĘ
OBSŁUGI MAN,
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O AKTUALNYCH PROMOCJACH,
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ.

+1
RÓB ZAKUPY,
ZBIERAJ PUNKTY
I ODBIERAJ NAGRODY
W PROGRAMIE
MAN TRUCKER’S
WORLD.
WWW.MAN-TRUCKERS-WORLD.PL

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Oferta ważna od 01.04 do 30.06.2017 r. lub do odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN
cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej Stacji
Tekst
i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Obsługi
MAN.
Oferta
ważna od
01.07 do 30.09.2017r.
lub do
odwołania.
przypadku
znaczacej
zmiany
kursu EUR/PLN
* Oferta
obowiązuje
w Autoryzowanych
Stacjach
Obsługi
MAN W
Truck
& Bus na
terenie Polski
biorących
cena
detaliczna
moze ulec
zmianie.
Wiecej części
informacji
u doradców
Twojej Autoryzowanej Stacji
udział
w akcji
promocyjnej.
Dotyczy
sprzedaży
zamiennych
wrazserwisowych
z wymianą, zrealizowanej
Obsługi MAN.
na podstawie
faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.
* Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN na podstawie Ogólnych Warunków
Gwarancyjnych MAN.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
kontakt.polska@man.eu
www.mantruckandbus.pl

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG
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OFERTA PROMOCYJNA

MAN UTRZYMA CIĘ
NA KURSIE

Nie trzeba się długo zastanawiać nad tym co najlepiej pasuje
do naszych pojazdów. Jedynie Oryginalne Części Zamienne
MAN to najwyższa jakość potwierdzona 24 miesięczną
gwarancją.*

Nieprawidłowe ustawienie geometrii kół może drastycznie
zwiększyć zużycie paliwa. W przypadku odchylenia znoszenia koła o 1° od wartości zadanej, zużycie paliwa wzrasta
średnio o 1,7 litra na 100 km. Tak zwana „nieosiowość”
pojazdu - sytuacja, gdy tylne koło nie znajduje się w jednej
osi z kołem przednim - może spowodować wzrost zużycia
paliwa nawet o 6 litrów na 100 km.

Obecna kampania Oryginalnych Części Zamiennych MAN
koncentruje się przede wszystkim na zestawach sprzęgieł,
turbosprężarkach oraz elementach układu kierowniczego.
Te ostatnie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa i odpowiadają za utrzymanie osi pojazdu
w optymalnej pozycji w trakcie poruszania się po drodze.
D20

Turbosprężarka
już od: 2 815,00 zł
F2000, TGA, TGX, TGS

Drążek kierowniczy poprzeczny
już od: 725,00 zł
TGA, TGX, TGS

Wahacz wzdłużny
już od: 515,00 zł

TGA, TGX, TGS

Zestaw sprzęgła
już od: 2 995,00 zł

Zaleca się przeprowadzanie kontroli geometrii zawieszenia
przynajmniej raz w roku lub każdorazowo po wymianie resorów, strzemion resorów, drążków kierowniczych lub innych
elementów zawieszenia. Wszystkie Autoryzowane Stacje
Obsługi MAN są w stanie dokonać profesjonalnej wymiany
tych podzespołów oraz prawidłowo ustawić geometrię podwozia, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń.

NIE ZWLEKAJ!

cena od

160,zł
netto

Skorzystaj z oferty specjalnej MAN
i dokonaj kontroli geometrii kół w swoim pojeździe.

TGX, TGS

Drążek kierowniczy podłużny
już od: 535,00 zł
TGL, TGM

Zestaw naprawczy zwrotnicy
już od: 655,00 zł
Wszystkie ceny netto.

