
MAN eTGE - w pełni elektryczny, doskonały w logistyce miejskiej. Imponująca funkcjonalność, elastyczność i wydaj-
ność pozwala łatwo wykonać każde zadanie. MAN eTGE to niezawodny partner w codziennej pracy. Już od pierwsze-
go momentu obniży Twoje bieżące koszty operacyjne. Zużycie energii, konserwacja, ubezpieczenie, podatki i opłaty 
drogowe są w jego przypadku znacznie niższe. Różnicę w koszcie zakupu można odzyskać w ciągu zaledwie kilku lat, 
w zależności od przebiegu, planowanego wykorzystania i poziomu współfinansowania przez państwo. Wzmacnia się 
również wizerunek jego użytkownika, innowacyjnej firmy - pioniera cichej i ekologicznej mobilności elektrycznej.

 ✚ Szybkie ładowanie wtyczką CSS (prąd stały) od 0% do 
80% w zaledwie 45 minut.

 ✚ Najniższe w klasie zużycie energii. Koszt przejechania 
100 km wynosi tylko 14,5 zł*.

 ✚ Pełne wyposażenie w standardzie, m.in.: wszystkie 
dostępne fabrycznie systemy asystenckie, klimatyzacja 
elektroniczna, fotel kierowcy amortyzowany, 
ogrzewana szyba przednia, nawigacja MAN z 8” 
wyświetlaczem, tempomat, kamera cofania, 
reflektory full LED, itd.

 ✚ Pompa ciepła, w wyposażeniu standardowym, 
zmniejsza zużycie energii.

 ✚ 8 lat lub przebieg do 160 000 km - fabryczna gwarancja 
na akumulator wysokonapięciowy.

 ✚ Solidność, trwałość i jakość MAN pozytywnie wpływa 
na wizerunek użytkownika.

 ✚ Komponenty elektryczne o wysokiej sprawności – 
gwarantowana niezawodność.

 ✚ Zasięg do 173 km (wg NEDC) na wszystkich trasach 
miejskich i poza miastem - duża rezerwa przy średnich 
dziennych przebiegach na poziomie 60 ÷ 80 km.

 ✚ Nieograniczony wjazd do stref zeroemisyjnych, 
dozwolona jazda buspasem i brak opłat parkingowych.

Technologia na plusie

Wyprzedaż pojazdów DEMO. 
Perfekcyjny najem bez zobowiązań!

* kalkualcja kosztów: przyjęto zużycie energii: 29 kWh/100 km przy cenie za 1 kWh = 50 gr. netto.

ELEKTRYZUJĄCA 
OFERTA!
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Najem na okres od 18 do 36 miesięcy z gwarancją oraz kontraktem serwisowym 
Leasing na preferencyjnych warunkach, bez wpłaty własnej z gwarantowanym wykupem.

Szczegółowe informację na temat  
kampanii oraz dostępnych pojazdów można 
uzyskać pod numerami telefonów:

698 116 940
538 646 080

RATA

NAJMU JUŻ OD

2900PLN

NETTO MIESIĘCZNIE


