
PLATNOSŤ KAMPANE

1. 1. – 28. 2. 2023PRETOŽE ČISTOTA
JE EFEKTÍVNEJŠIA.
MAN Originálne náhradné dielce a MAN Servis.



Naše originálne dielce MAN predstavujú:
n spoľahlivosť a bezpečnosť
n kratšie návštevy servisu
n optimalizované prevádzkové náklady
n zachovanie vysokej hodnoty vášho vozidla

S originálnymi dielmi MAN a servisom MAN máte k dispozícii optimálny balíček  
a zaistíte, že vaše vozidlo bude spoľahlivo prevádzkyschopné.

Náš servis MAN - efektívny a rýchly:
n vysoká orientácia na zákazníka na všetkých servisných miestach MAN
n vysoko kompetentní servisní pracovníci, ktorí prechádzajú neustálym 

profesným rozvojom
n technologicky vyspelé špeciálne náradie MAN

V období kampane môžete využiť atraktívne cenové zvýhodnenie 
originálnych dielcov MAN: maximálne výhody a minimalizované náklady 
sa oplatia. Využite príležitosť a zoznámte sa s celým sortimentom 
dielcov a príslušenstva, špeciálnymi servisnými ponukami vo vašom 
servisnom stredisku MAN.

MAN ORIGINÁLNE DIELCE 
KAMPAŇ

DOKOLANE ZLADENÉ – 
MAN ORIGINÁLNE DIELCE 
A MAN SERVISNÉ SLUŽBY
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MAN ORIGINÁLNE FILTRE

Všetky výhody originálnych filtrov MAN na prvý pohľad:
n funkčná spoľahlivosť počas celého servisného intervalu
n najvyšší stupeň separácie nečistôt
n nízky prietokový odpor
n trvalá 100% nepriepustnosť
n dokonalá tesnosť
n optimálna impregnácia a geometria záhybov

MAN originálne  
kabínové filtre

od: 14,80 EUR

MAN originálne filtre 
prevodového 
a hydraulického 
oleja

od: 10 EUR

MAN originálne filtre 
motorového oleja

od: 12 EUR

MAN originálne filtre 
vzduchu

od: 54 EUR

MAN originálne 
filtračné rohože

od: 15,80 EUR

Filtre sú kľúčové súčasti, ktoré chránia vaše vozidlo MAN pred predčasným opotrebovaním a udržujú výkon motora po 
dlhú dobu. Používajte originálne filtre MAN, ktoré presvedčia kvalitou materiálov, perfektne padnú rovnako ako kvalitou 
spracovania ich kontaktných miest.
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MAN ORIGINÁLNE SEDADLÁ

MAN originálne 
sedadlá
Dostupné v prevedení luxury  
a comfort

od: 1 030 EUR

MAN originálne 
bezpečnostné 
upínacie pásy

od: 164 EUR

Optimálna ergonómia sedadla je nevyhnutná na zníženie záťaže vodiča. 
Pohodlné originálne sedadlá MAN prispievajú k udržaniu zdravia, koncentrácie a schopnosti reagovať.
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MAN ORIGINÁLNE DIELCE

MAN originálne 
alternátory ecoline
Absolútne silný výkon 
a spoľahlivosť

od: 320 EUR

MAN originálne 
injektory
Pre efektívne a nízkoemisné 
spaľovanie s nízkou spotrebou

od: 280 EUR

MAN originálne 
zásobníky 
stlačeného vzduchu 

od: 117 EUR

MAN originálne 
vzduchové 
kompresory
Vysoká rýchlosť dodávky 
vzduchu a optimalizovaná 
technológia ventilov zaisťujú 
vysokú účinnosť

od: 1 240 EUR

MAN originálne 
vložky sušiča 
vzduchu 
Spoľahlivo zabraňujú korózii 
v systéme stlačeného vzduchu

od: 35,60 EUR

MAN originálne 
štartéry ecoline
Vysoký výkon  
a maximálna účinnosť

od: 428 EUR

Originálne dielce MAN z produktových skupín výfukové plyny, elektro a vzduch - pretože originál je účinnejší.
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MAN originálne 
ochranné púzdro 
kamery

od: 108 EUR

MAN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

MAN originálne 
uzavreté poklice 
(bez TPM)

od: 64,80 EUR

MAN originálna 
nerezová nevetraná 
puklica 170mm

od: 3,30 EUR

MAN originálny  
lepiaci štítok

od: 11,70 EUR

Prispôsobte si svoje vozidlo pomocou originálneho príslušenstva MAN a zvýšte tak svoju bezpečnosť a pohodlie.

MAN originálny  
ochranný kryt matice kolesa z nerezovej 
ocele s levom

od: 3,30 EUR
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MAN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

MAN originálna 
krytka držadla 
dverí s levom

od: 42,40 EUR

MAN originálny 
pomocník pri 
odbočení (VTA) 
súprava na 
dodatočnú montáž
Vďaka tejto bočnej kamere 
môže vodič ľahko odhaliť 
osoby v mŕtvom uhle.

od: 1 880 EUR

MAN originálny  
odkládací stolík

od: 155 EUR
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KTO ŠETRÍ MÁ ZA TRI!

PRE ZÁKAZNÍKOV MAN BESTSELLERY WÜRTH*

SKUSTE SI TO NA TRI MESIACE BEZPLATNE!

Aktivujte si všetky MAN Digitálne služby  
a testujte ich tri mesiace – BEZPLATNE!
Na všetkých svojich vozidlách MAN! 

Testujte naše MAN Digitálne služby tri mesiace, bezplatne, -  
pre každé vozidlo MAN vo svojej flotile. Bezplatné testovacie 
obdobie platí pre všetkých zákazníkov MAN, ktorí si ešte 
neobjednali žiadne z našich spoplatnených služieb.  
Po bezplatnom období nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

Viac na www.digital.man

Spoločnosť Würth SK je už 30 rokov na slovenskom trhu 
tradičným a spoľahlivým dodávateľom náradia a nástrojov, 
spojovacieho materiálu, ochranných pracovných prostriedkov  
a chémie pre auto a cargo servisy.  
Vďaka novému partnerstvu so spoločnosťou MAN vám teraz 
môžeme ponúknuť výhodne naše špičkové produkty.

ŠKRABKA NA ĽAD SO ZMETÁKOM 
TELESKOPICKÁ
Najmä pre nákladné vozidlá, autobusy, športovo-
úžitkové vozidlá a pod.

• Dĺžku je možné nastaviť od 1 m do 1,4 m
• Škrabka na ľad a zmeták sa dajú odstrániť

Obj. č. 0695 943 954

Akčná cena: 20,48 EUR

ODMRAZOVACÍ  
SPREJ SUPER
Rýchlo a účinne odstraňuje ľad a srieň.

• Žiadne namáhavé „oškrabovanie“ okien
• Rýchla aplikácia
• Prehľadná viditeľnosť, aj keď interiér 

vozidla ešte nedosiahol prevádzkovú 
teplotu

• Nepoškodzuje laky, gumu a plasty

Obj. č. 0892 331 201

Akčná cena: 5,75 EUR

*Dostupnosť na dotaz iba medzi participujúcimi servismi MAN.
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MAN Truck & Bus – Člen skupiny TRATON GROUP

Váš autorizovaný servis MAN

Uvedené ceny sú doporučené a kalkulované bez DPH.
Konkrétnu použiteľnosť dielca je nutné overiť podľa VIN vozidla v autorizovanom servise MAN.
Texty a ilustrácie sú nezáväzné.
Ponuka je platná u participujúcich autorizovaných servisov MAN do vypredania zásob.

Pre viac informácií:
www.mantruckandbus.sk
www.manoriginal.sk

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika


