
Nasz As na lato. 
Oryginalne Części Zamienne MAN®.
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MAN kann.



Oryginalne Części Zamienne MAN®.
Oferta promocyjna: 

Najlepsze karty dla Ciebie. 
Nasze Asy na rok 2016.

już od

400,zł

TGA, TGX
TGS

Napinacz z paskiem

już od

100,zł

TGA, TGX
TGS

Sonda płynu chłodzącego

już od

1110,zł

SERIA TG
BUS

Zestaw naprawczy zwrotnicy

już od

145,zł

Wkład osuszacza powietrza

już od

380,zł

SERIA TG

Komplet klocków hamulcowych

S

K

już od

1295,zł

TGA, TGX
TGS

Siłownik sprzęgla

Tego lata, obowiązującą kartą w Autoryzowanych 

stacjach Obsługi MAN jest as kier. W ramach kampanii  

od 1 maja do 31 lipca 2016 r. proponujemu Państwu 

kolejny zestaw Oryginalnych Części Zamiennych MAN®  

w ofercie nie do przebicia. Tym razem m.in.: klocki 

hamulcowe.

Nasza doświadczona i wykwalifi kowana kadra serwisowa 

oraz wysokiej jakości Oryginalne Części Zamienne MAN®  

zapewnią Tobie jeszcze większe bezpieczeństwo oraz 

niezawodność na drodze. Wykorzystaj okazję i odwiedź 

nas osobiście lub na stronie www.mantruckandbus.pl, 

aby uzyskać więcej informacji o ofertach promocyjnych 

usług serwisowych oraz wyjątkowej jakości Oryginalnych 

Części Zamiennych MAN®.

e. 

Od 1 maja do 31 lipca 

2016 r. oferujemy usługi 

serwisowe i Oryginalne 

Części Zamienne MAN® 

w obniżonych cenach.



Każdego dnia pojazdy MAN pokonują dalekie trasy 

zmagając się z różnymi drogami w różnych warunkach 

topografi cznych. Proces zmiany biegów powoduje 

poważne obciążenie mechaniczne, dynamiczne 

i termiczne poszczególnych elementów sprzęgła. Ich 

zużycie ulega dodatkowo przyśpieszeniu przy jeździe 

z przyczepą i przy częstym manewrowaniu pojazdem. 

Właśnie dlatego w trosce o maksymalną ekonomię napraw, 

oferujemy pełen asortyment oryginalnych zestawów 

sprzęgieł MAN ecoline, łączących najwyższą jakość z bardzo 

atrakcyjną ceną.

Oryginalne zestawy sprzęgła MAN ecoline oferowane 

w systemie wymiany warsztatowej w całym okresie eksplo-

atacji nie mogą w niczym ustępować nowym sprzęgłom, 

zarówno w zakresie wszelkich możliwych parametrów pracy, 

jak i trwałości wynoszącej do 600 000 km**.

Zalety zestawów sprzęgła MAN  ➜ ecoline to przede 

wszystkim:

dwuletnia gwarancja przy wymianie w Autoryzowanej  

Stacji Serwisowej MAN,

z powodzeniem stawiają czoło najbardziej ekstremalnym  

warunkom pracy, dzięki tłumieniu wibracji zapewniają 

kierowcy możliwie maksymalny komfort jazdy,

ograniczają do minimum tarcie, umożliwiają  

wykorzystanie pełnej mocy pojazdu.
** Ruch dalekobieżny
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Wrzuć 
wyższy bieg!
Oryginalne zestawy 

sprzęgła MAN ecoline.

Porównanie kosztu prewencyjnej wymiany oryginalnego zestawu 

sprzęgła MAN ecoline.

0%

Wymiana 
prewencyjna sprzęgła 
w promocyjnej cenie. 18%

100%

Przeprowadzenie 
naprawy w wyniku 
uszkodzenia skrzyni 
biegów.

20% 40% 60% 80% 100%

Pakiet serwisowy: 

Kompletny zestaw sprzęgła 

MAN ecoline do przekładni 

TipMatic® wraz z wymianą i kalibracją.jąą.

cena od

3800,zł

netto

Prewencja się opłaca.

Już dzisiaj dokonaj sprawdzenia działania sprzęgła przy 

zastosowaniu komputera diagnostycznego MAN-CATS 

w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN. Na podstawie 

pomiaru bezwzględnych i względnych punktów 

rozdzielenia i zabierania uzyskujemy informację 

na temat zużycia tarczy sprzęgłowej.

Oferta oryginalnych zestawów sprzęgła MAN ecoline 

w systemie wymiany warsztatowej obejmuje wszystkie 

popularne typy pojazdów – autobusy i ciężarówki klasy 

lekkiej, średniej oraz ciężkiej. Dzięki temu mają Państwo 

możliwość ekonomicznego i szybkiego przywrócenia 

całkowitej sprawności technicznej pojazdu. W ofercie 

specjalnej znajdą Państwo m.in. zestawy sprzęgieł 

do przekładni MAN TipMatic®, a do najbardziej popularnych 

zestawów części sprzęgła załączamy - bez dodatkowych 

opłat -  niezbędne do przeprowadzenia naprawy śruby 

oraz łożysko kulkowe.



Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

www.mantruckandbus.pl

Spółka Grupy MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Oferta ważna od 01.05. do 31.07.2016 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”.


