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K tomu nejlepšímu není žádná alternativa.
Nákladní vozidla MAN potřebují Originální díly MAN nic
jiného. Kvalita originálních dílů se vždy vyplatí, koneckon-
ců, 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.

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ
ORIGINÁL.



Bezpečnost na prvním místě – ve všem co děláme je 
pro nás bezpečnost na prvním místě. 

Nikdy byste neměli dělat kompromisy pokud jde o vaši 
bezpečnost. Vsaďte na bezpečnost vašich vozidel  
a rozhodněte se pro mimořádnou kvalitu dílů důležitých pro 
váš MAN včetně brzdových komponent. 

Zajistěte si špičkovou kvalitu za špičkovou cenu –  
protože nic není lepší než originál.

Originální díly MAN.

VSAĎTE NA BEZPEČNOST  
A VYŠŠÍ VÝKON.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA.

   Sady obložení bubnových 
brzd

   Napínací kladky a řemeny

   Senzory opotřebení   Brzdové kotouče a sady obložení

   Tlakové omezovací ventily 
brzd a modulátory

   Startéry

   Alternátory



AKČNÍ PRODEJ OD 1. DUBNA DO 30. ČERVNA 2018

Číslo dílu Název dílu Použití Akční prodej 
81.50803-0040 brzdový kotouč 22,5" TGM; TGS; TGX; BUS 2 330,- Kč
81.50803-0041 brzdový kotouč 22,5" TGM; TGS; TGX; BUS 2 330,- Kč
81.50803-0042 brzdový kotouč 17,5" TGL; TGM 2 257,- Kč
81.50803-0063 brzdový kotouč 17,5" TGL 1 662,- Kč
81.50820-6054 sada obložení kotoučové brzdy TGL 2 547,- Kč
81.50820-6063 sada obložení kotoučové brzdy TGL 2 867,- Kč
81.50820-6066 sada obložení kotoučové brzdy TGS; TGX; BUS 2 976,- Kč
81.50820-6072 sada obložení kotoučové brzdy TGM; TGS; TGX; BUS 2 976,- Kč
81.52151-6098 čtyřokruhový pojistný ventil TGL; TGM; TGS; TGX; BUS 2 517,- Kč
81.52106-9050 tlakový regulační ventil 2-K WEPI TGA; TGS; TGX 10 580,- Kč
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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



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 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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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


