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KVALITA VÍTĚZÍ
Originální díly MAN
Pro precizní funkci a montáž

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ
ORIGINÁL.
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.
Využijte nabízené cenové zvýhodnění Originálních dílů
MAN během kampaně. Ve svém autorizovaném servisu
MAN se seznamte s celou nabídkou produktů a služeb
a čerpejte užitek z nich plynoucí.
Kontaktujte váš autorizovaný servis MAN.

ČISTÉ JE LEPŠÍ
A DOBRÉ PRO OBCHOD.
Význam slova „čistý“ vnímáme různě, může to být stav bytí
ale i myšlení. Pouze tehdy pokud jsou technické prostředky
čisté mohou pracovat správně a následně i lidé kteří na ně
spoléhají. Čistý je absolutní optimum. Každý z produktů
které jsme pro vás připravili má stejný účel, zajistit připravenost vozidla k výkonu a omezit nezbytné prostoje, což
zvyšuje ziskovost i efektivitu. Naši nabídku jsme rozšířili tak
aby zahrnovala produkty, které umožní pohodlnější a příjemnější pracovní prostředí za volantem nákladního vozidla
- což je nakonec dobré i pro obchod.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA.
Originální díly MAN.

baterie

vložka vysoušeče
s odlučovačem oleje

vložka olejového filtru

vložka vzduchového filtru

filtr ventilace vnitřního
prostoru kabiny

vložka AdBlue filtru

Číslo dílu

Název dílu

Použití

Akční prodej
4 809,- Kč

07.97020-1752

akumulátor GBA1-12V-175AH-K2-WF-GF/GL

-

07.97020-2252

akumulátor GBA1-12V-225AH-K2-WF-GF/GL

-

51.05500-6073

vložka filtru motoru oleje

TGL, TGM, BUS

51.05504-0122

vložka filtru motoru oleje s těsněním

TGA, TGS, TGX do Euro 5, BUS

51.12503-0061

vložka palivového filtru s těsnicím kroužkem

TGA, TGL, TGM, TGS, TGX , BUS

51.12503-0062

vložka palivového filtru

TGA, TGL, TGM, TGS, TGX , BUS

81.08405-0021

vložka vzduchového filtru

TGA, TGS, TGX

81.15403-0000

vložka filtru pro AdBlue

TGS, TGX D20, D26 Euro 5 SCR

81.52155-0042

vložka vysoušeče vzduchu s odlučovačem oleje

-

81.52155-0043

vložka vysoušeče vzduchu s odlučovačem oleje

-

81.61910-0030

filtr ventilace vnitřního prostoru kabiny

TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, BUS

81.61910-0033

filtr ventilace vnitřního prostoru kabiny

TGL, TGM, TGS, TGX
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6 039,- Kč
202,- Kč
413,- Kč
184,- Kč

1 184,- Kč
73,- Kč

754,- Kč
961,- Kč
788,- Kč
828,- Kč

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.

ORIG

vložka filtru hydraulického
oleje

319,- Kč

vložka palivového filtru

ORIGINÁL PRO
INÁL

ZA SVÝMI SLIBY
STOJÍME!
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.

Originální díly MAN® znamenají:
spolehlivost a jistotu
kratší časy oprav

optimalizace nákladů provozu vozidla
vyšší zůstatkovou hodnotu vozidla
Náš MAN servis –

cenově přijatelný, výkoný a rychlý.

silná orientace na zákazníka ve všech servisech
kvalifikovaný a ochotný personál

technicky vyspělé servisní zázemí
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Váš autorizovaný servis MAN

AUTOCENTRUM-WEST s.r.o.
Domažlická 1195/178a
314 62 Plzeň
Tel.: +420 371520085, 371520420
GSM: +420 724909277-8, 725075895
email: info@autocentrumwest.cz
www.autocentrumwest.cz

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

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

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

