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Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

E

Oryginalne Części Zamienne MAN®.
Oferta promocyjna:

już od

885,zł

80,zł

Termostat

Pompa wody
TGA, TGX, TGS Euro5

Seria TG

+1

już od

75,

już od

zł

55,zł

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

Wkład filtra oleju

Wkład filtra paliwa
TGA, TGX, TGS

już od

200,

zł

Seria TG

już od

65,zł

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Oferta ważna od 01.01 do 31.03.2017 r. lub do odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN
cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej Stacji
Obsługi MAN.
* Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących
udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej
na podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.

Wkład filtra powietrza

Filtr kabinowy
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn

Okres promocji:
od 1 stycznia do 31 marca 2017.
Wszystkie ceny netto.

www.mantruckandbus.pl
Spółka Grupy MAN Truck & Bus

Dla czystości i komfortu.
Oryginalne Części Zamienne MAN®.

Tylko oryginał.
Bez żadnych alternatyw.

Bezpieczeństwo
dla układu paliwowego.

Czyste rozwiązanie.
Filtr powietrza, ma duży wpływ
na żywotność silnika, jego moc,
zużycie paliwa oraz emisję szkodliwych
substancji do atmosfery.

Oryginalne filtry paliwa MAN zapewniają
dopływ do silnika wyłącznie czystego
technicznie paliwa. Gwarantują wysoki
stopień uszczelnienia przyłączy, aby
do układu wtryskowego nie przedostała się
ani kropla nieprzefiltrowanego paliwa.

Aby zapewnić pojazdom MAN najwyższą niezawodność,
dobre przygotowanie i maksymalny komfort użytkowania,
stworzyliśmy kampanię “Oryginalne części dla pojazdów MAN“.

Od 1 stycznia do 31 marca 2017 oferujemy w obniżonych
cenach usługi serwisowe i Oryginalne Części Zmienne

Smarowanie silnika.

Odetchnij świeżym powietrzem.

Oryginalne filtry oleju MAN uwalniają olej
silnikowy od brudu i nagaru, tak by mógł
on możliwie długo zachować swoją jakość
smarowania i optymalnie spełniać swoje
najważniejsze zadania.

Filtr kabinowy zapewnia oczyszczanie,
napływającego do kabiny, strumienia
powietrza z kurzu, pyłów i szkodliwych
cząsteczek. Jeszcze skuteczniejsze są
tak zwane filtry kombi: dzięki powłoce
wykonanej z aktywnego węgla, wychwytują
one także zapachy i szkodliwe substancje
w postaci gazowej.

MAN® wspierające czystość i komfort.

Już są!

SUPER
CENY!

Zapoznaj się z ofertą na części i usługi serwisowe w Twojej
Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN i przekonaj się, że warto
zminimalizować koszty i osiągnąć maksimum korzyści.

Komplety filtrów do klasycznych pojazdów MAN

Numer części

81.05501-6017

81.05501-6018

81.05501-6019

81.05501-6020

81.05501-6021

Seria
Silnik

L2000/M2000-L
4-cylindry
(D0824/D0834)

L2000/M2000-L
6-cylindrów
(D0826/D0836)

M2000-M
6-cylindrów
(D0826/D0836)

TGA
6-cylindrów/D28
bez common rail

F2000
6-cylindrów
(D2866/D2876)

1 sztuka
–
–

2 sztuki
–
–

2 sztuki
–
–

–
1 sztuka
1 sztuka

2 sztuki
–
–

1 sztuka
–

1 sztuka
–

1 sztuka
–

–
1 sztuka

–
1 sztuka

1 sztuka
–
–

1 sztuka
–
–

1 sztuka
–
–

–
1 sztuka
–

–
–
1 sztuka

85.61950-0025
81.61910-0011
81.61910-0033

1 sztuka
–
–

1 sztuka
–
–

–
1 sztuka
–

–
–
1 sztuka

–
1 sztuka
–

Cena netto

od 265 zł

od 285 zł

od 285 zł

od 395 zł

od 305 zł

Filtr paliwa
51.12503-0040
51.12503-0042
51.12503-0043

Filtr oleju
51.05501-7160
51.05504-0098

Wkład filtra powietrza
81.08405-0015
81.08405-0021
81.08304-0097

Filtr kabinowy

