
PLATNOSŤ KAMPANE

1. 4 – 31. 5. 2023PRETOŽE KVALITA 
JE BEZPEČNEJŠIA.
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

DOKONALE ZLADENÉ – 
MAN ORIGINÁLNE DIELCE 
A MAN SERVISNÉ SLUŽBY
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MAN ORIGINÁLNE DIELY PRE BRZDOVÉ SYSTÉMY

Všetky výhody Originálnych dielov MAN pre brzdové systémy na prvý pohľad:
n Dlhá životnosť a vynikajúca hospodárnosť vďaka ideálnemu správaniu pri opotrebovaní
n Perfektne zladené s vašim vozidlom, vašim jazdným profilom a okolnosťami
n Konzistentná kvalita od prvého brzdenia až po hranicu opotrebovania
n Ideálna trecia dvojica brzdového kotúča a brzdového obloženia

Brzdové valce

od: 245 EUR

Brzdové ventily

od: 445 EUR

Brzdové obloženie

od: 108 EUR

Brzdové bubny

od: 185 EUR

V kritických dopravných situáciách sa musíte bezpodmienečne spoľahnúť na brzdy. Sú rozhodujúcim faktorom pre 
vašu vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť vašich cestujúcich alebo nákladu a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej 
premávky.
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MAN ORIGINÁLNE DIELY PRE BRZDOVÉ SYSTÉMY

Brzdové kotúče

od: 57 EUR

Brzdové obloženie
od: 56 EUR

Opravné sady brzdových strmeňov

od: 69 EUR

Brzdové strmene  
ecoline

od: 780 EUR

Brzdové kotúče a brzdové obloženie pri každom brzdení spomalia náklad s hmotnosťou niekoľkých ton. Na brzdové 
komponenty pritom pôsobia veľké sily a vznikajúce teplo si od materiálu žiada úplne všetko. V extrémnych situáciách môže 
dôjsť k teplotám až 900 °C. Kvalita brzdových kotúčov a brzdového obloženia je preto veľmi dôležitá.
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MAN ORIGINÁLNE DIELY PRE POHONY REMEŇA 
A MOTORY

Turbodúchadlá 
ecoline

od: 670 EUR

Čerpadlá chladiacej 
kvapaliny

od 213 EUR

Hlavným účelom remeňov je pohon pomocných spotrebičov. Sú pri tom vystavené extrémnemu mechanickému namáha-
niu. Vyberte si Originálne remene MAN, zaisťujú dlhú životnosť a vysokú účinnosť.

Ventilátory motora

od: 750 EUR

Remene
od: 28 EUR 

Napínače remeňov

od: 99 EUR

Sady napínačov 
remeňov
Skladajúci sa z napínačov 
remeňa a klinových remeňov – 
sada ponúka úsporu nákladov.

od: 131 EUR
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MAN ORIGINÁLNE  DIELY PRE KLIMATIZÁCIE

Strešné nezávislé klimatizácie
K dispozícii ako RTX 2000 a s ešte vyšším chladiacim výkonom ako 
RTX 1000.

Modely SPX 1200 a Cooltronic majú veľmi plochú strešnú jednotku. 
Preto sú vhodné najmä pre vysoké vozidlá so strešným spojlerom.

od: 1400 EUR

Klimatizačné systémy hrajú dôležitú úlohu pri zaisťovaní pohodlia a pohody. Okrem toho zabraňujú zahmlievaniu okien 
v chladnom počasí, a tým zaručujú dobrú viditeľnosť. V horúcom počasí pomáhajú vodičom udržať si chladnú hlavu.

Nádrže na kvapalinu

od: 91 EUR

Kompresory  
klimatizácie

od: 640 EUR

Chladiče  
klimatizácie

from: 250 EUR
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MAN ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
Prispôsobte si svoje vozidlo pomocou Originálneho MAN príslušenstva a zvýšte svoju bezpečnosť a pohodlie.

Svetelné rampy
Inšpirujte seba aj ostatných - každý deň a na každej ceste. 
Štýlové strešné svetelné rampy sú k dispozícii pre všetky kabíny 
vo vhodných variantoch.

od: 800 EUR

LED diaľkové 
svetlomety
Optimálny doplnok pre 
strešné svetelné rampy sú 
LED diaľkové svetlá s dlhou 
životnosťou. K dispozícii sú 
svetlomety v okrúhlom alebo 
hranatom prevedení.

od: 205 EUR

Veterné deflektory 
dverí
K dispozícii ako sada 
v tónovanom prevedení.

od 82 EUR
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MAN ORIGINÁLNE AKUMULÁTORY

Akumulátory

od: 183 EUR

USPORNÁ JAZDA SKUTOČNE ŠETRÍ NÁKLADY!
SKÚSTE SI TO NA TRI MESIACE BEZPLATNE!

Aktivujte si všetky MAN Digitálne služby  
a testujte ich tri mesiace – BEZPLATNE!

Balíček PERFORM, ktorý je ich súčasťou je náš best-seller, 
pretože poskytuje dokonalý prehľad o efektívnej jazde a odhaľuje 
priestor na úspory. 

Testujte ho na 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 skončení bezplatného obdobia vám nebudú účtované 
žiadne ďalšie poplatky. 

Viac na www.digital.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
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