
PLATNOST KAMPANĚ1. 10. – 31. 12.  2019

PROTOŽE BEZ ENERGIE  
SE NIKDO NIKAM NEDOSTANE
Originální díly MAN  
a servis MAN



K tomu nejlepšímu není žádná alternativa.

Nákladní vozidla MAN potřebují Originální díly MAN nic
jiného. Kvalita originálních dílů se vždy vyplatí, 
koneckonců, spolehlivost a bezpečnost jsou základem 
efektivnosti provozu vozidel a zajišťují celkové náklady na 
vlastnictví vozidla (TCO) na rozumné úrovni.

Během období kampaně můžete těžit z atraktivních 
výhodných cen originálních dílů MAN. Maximální výhody  
a minimální náklady se vyplatí. 

Chopte se příležitosti a seznamte se s celou nabídkou 
dílů a speciálních nabídek vašeho autorizovaného 
servisu MAN.

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ ORIGINÁL.



Extrémní teploty a náročné využití, například při používání 
nezávislého topení, vystavují akumulátory nesmírnému zatížení. 
Originální akumulátory MAN, vyrobené v souladu s přísnými 
předpisy kvality MAN, splňují nejpřísnější normy, zejména 
během chladných ročních období.

Kromě našich startovacích akumulátorů nabízíme také jednotky 
s inovativní technologií Enhanced Flooded Battery (akumulátory 
se zvýšeným zaplavením – EFB). Využijte současné speciální 
nabídky a nakupujte inovativní výkonné EFB akumulátory.

   Extrémně spolehlivé při startování za studena
   Dlouhá provozní životnost
   Vysoká stabilita při vibracích a při opakovaném startování  
a vypínání motoru

   Odolné proti proražení a úniku elektrolytu
   100% přesnost slícování

WATTY A VOLTY
ORIGINÁLNÍ AKUMULÁTORY MAN.

DOKONALÉ OSVĚTLENÍ  
PRO OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST.
ORIGINÁLNÍ DÍLY MAN  
PRO OSVĚTLENÍ.

DOBRÁ VIDITELNOST  
PRO BEZPEČNOU JÍZDU.
ORIGINÁLNÍ DÍLY MAN  
PRO DOBRÉ VIDĚNÍ.

   Originální lišty stěračů 
MAN

   Originální žárovky MAN

   Originální ochrana proti 
rozstřiku MAN

   Originální čisticí 
prostředky MAN

   Originální boční obrysová 
světla MAN

   Originální gumová rohožka 
MAN

   Originální akumulátor MAN

   Originální EFB akumulátor 
MAN



Číslo dílu Popis Použití Akční cena 
07.92008-1773 žárovka H21W-24V-BAY9S - 171 Kč
07.97020-1752 akumulátor GBA1-12V-175AH-K2-WF-GF/GL TG série, BUS 4 112 Kč
07.97020-2252 akumulátor GBA1-12V-225AH-K2-WF-GF/GL TG série, BUS 5 163 Kč
65.26440-6006 lišta stěrače - sada TGE 452 Kč
81.25260-6101 boční označovací svítilna 1250 MM TG série 651 Kč
81.25901-0073 žárovka R5W-HD-24V-5W-BA15S TG série, BUS 24 Kč
81.25901-0091 žárovka H7-24V-70W-PX26D TG série 172 Kč
81.25901-0102 žárovka PY21W-HDLL-24V-21W-BAU15S-OR TGS, TGX 46 Kč
81.26440-6038 lišta stěrače 700 mm - sada TG série 574 Kč
81.62861-0140 gumová rohožka TGX 490 Kč
81.62861-0141 gumová rohožka TGX 490 Kč
81.66410-6638 ochrana proti rozstřiku 684X217 TGA, TGM, TGS, TGX 1 346 Kč

AKČNÍ PRODEJ OD 1. ŘÍJNA DO 31. PROSINCE 2019.

ORIGINÁL PROORIGINÁL
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Originální díly MAN nyní nově s dvouletou zárukou.  

Při montáži v autorizovaném servisu se záruka vztahuje i na úhradu nákladů práce  
servisu a případné následné škody, které vadný díl způsobil.  

Záruka je platná ve všech evropských autorizovaných servisech MAN*.

* viz Všeobecné obchodní podmínky na www.mantruckandbus.cz



* viz Všeobecné obchodní podmínky na www.mantruckandbus.cz

MAN vyniká vyjímečně vysokou kvalitou a tím zajišťuje 
maximální životnost vašeho vozidla. Autorizovaný servis 
MAN se postará aby potřebné díly byly vyměněny rychle 
a bez zbytečných prostojů během opravy. Díky tomu si 
můžete být jisti, že Vaše vozidlo bude vždy připraveno
k nasazení po celou dobu jeho životnosti.

ZA SVÝMI SLIBY STOJÍME!

Originální díly MAN znamenají:
   spolehlivost, bezpečnost a jistotu
   kratší časy oprav
   optimalizaci provozních nákladů
   vyšší zůstatkovou hodnotu vozidla

Náš MAN servis – 
cenově přijatelný, výkonný a rychlý.

   silná orientace na zákazníka ve všech servisech MAN
   kvalifikovaný a ochotný personál
   technicky vyspělé servisní zázemí
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Uvedené ceny jsou doporučené a kalkulované bez DPH.  
Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném 
servisu MAN. Texty a ilustrace jsou nezávazné. 
Nabídka je platná u participujících autorizovaných servisů MAN do vyprodání 
zásob.

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

Pro více informací: 
www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

Váš autorizovaný servis MAN

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika


