NAVDUŠENI BOSTE
ZVOČNO IN VIZUALNO.

Originalna dodatna oprema MAN.
Poleg uporabnosti posveča MAN veliko pozornosti tudi dobremu počutju. Oblika vašega tovornjaka odraža moč leva
in MANova podoba leva se razteza čez vrata in bok vozila.
Vrhunska zvočna in video oprema sestavlja MAN-ove pakete
Infotainment, v katerih je tudi cela vrsta funkcij
kot so na primer radio, hi-fi, telefon, Smart Link, navigacija,
priključek za kamero, glasovno upravljanje
in predvajanje videa. Več kot to ne morete dobiti. Kaj
boljšega pa tudi ne. Uživajte.

A-MB d.o.o.
Servisni partner MAN Truck & Bus
Jadranska cesta 25
2000 Maribor
www.a-mb.si
Rezervni deli
T: +386 (0)2 333 55 26 ali 12
G: +386 (0)51 638 936
F: +386 (0)2 333 55 29
E: trgovina@a-mb.si
Servis
T: +386 (0)2 333 55 23 ali 43
G: +386 (0)51 638 931
F: +386 (0)2 333 55 47
E: man@a-mb.si

Več informacij lahko najdete na spletu www.man-slovenija.si

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
www.man-slovenija.si
Rezervni deli
T: 01 5309 314, M: 031 356 400
E: rd-man@man.eu
Servis:
T: 01 5309 328, M: 030 617 401 ali 051 691 688
E: mandelavnica@man.eu
Stanje 04/2017 · Besedila in slike niso zavezujoči.
Pridržujemo si pravico do sprememb, ki temeljijo na tehničnem napredku.
Vse specifikacije v predmetni publikaciji so nanašajo na stanje v času tiskanja.

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. – član skupine MAN

TEHNOLOGIJA
OPRAVI SVOJE.

Originalni deli MAN za podaljšano
uporabnost in vzdržljivost tovornih vozil.
O RIGIN
RE ZE A L NI
DE L I M RV NI
IZ V IRN
A
E TO N Z A
Trajan VORNJA K E
je
akcij
01.07.
– 30.0 e:
9.17

NIČ NI BOLJŠE
OD ORIGINALA.

In nič se ne more primerjati z
originalom.
Nikomur ni potrebno dvakrat razmisliti o primernosti za
MAN: k tovornjakom MAN spadajo le originalni rezervni
deli MAN in nič drugega. Kakovost je prav tako pomembna – pravzaprav posebej pomembna – še zlasti tam, kjer
je ne vidimo. Zadnja izdaja akcije družbe MAN za originalne rezervne dele se osredotoča na nenehno obremenjene
sklope, kot so na primer sklopka, krmiljenje ter vodila osi
in ravno zato potrebujejo dolgo življenjsko dobo. Kakovost
je odločilnega pomena za brezhibno delovanje vozila. Zato
se ne smete zadovoljiti s čim slabšim. Kakovost originalnih
MAN-ovih rezervnih delov se vedno izplača: ko potegnemo
črto, sta zanesljivost in varnost temelja učinkovite uporabe vozila in dejavnik, ki znatno zmanjša skupne stroške
lastništva (TCO).

Med trajanjem akcije lahko znatno prihranite
pri nakupu MAN-ovih rezervnih delov – veliko prednosti in
kar najmanjši stroški bodo poplačali vaš trud.
Izkoristite priložnost in se seznanite s celotno ponudbo
rezervnih delov in posebno ponudbo v vašem MANovem servisnem centru.

PREGLED POSEBNE
PONUDBE.
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Originalni deli MAN.

VŠTETE PROFESIONALNE
STORITVE.
MAN paketi s fiksirano ceno.

MAN paketi s fiksno ceno omogočajo zanesljiv izračun
servisnih stroškov vozila in izogibanje dodatnim stroškom,
ki bi nastali ob morebitni popolni odpovedi vozila. Izkoristite
privlačne MANove pakete s fiksno ceno in izboljšajte zanesljivost delovanja vašega tovornega vozila.

Originalni kompleti sklopk
MAN
od: 575,72 €

Originalni MANovi krmilni
sistem in deli krmilja
od: 83,70 €

Originalni MANovi vodilni in
krmilni drogovi od: 112,10 €

Originalni deli za osi MAN
od: 52,65 €

Originalni set
za popravilo premnikov MAN
od: 147,34 €

Originalna prečna vodila
MAN
od: 94,18 €

Originalni sedeži in sedežne
prevleke MAN
od: 71,73 €

Originalni deli MAN
vstopnega zaboja
od: 45,53 €

Originalni deli prednje
maske vozila MAN
od: 23,59 €

Originalni deli sklopk MAN
od: 61,76 €
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Ugodne cene originalnih MAN
kompletov za sklopko

Privlačne cene s popolno preglednostjo stroškov
Boljši nadzor stroškov in varnejše načrtovanje
Hitra, profesionalna MAN storitev

Ugodne cene paketov
originalnih sedežev MAN

*V cene ni vštet DDV

