
OKRES KAMPANII

01.01 – 31.03.2022
NAJWYŻSZA CZYSTOŚĆ 
DLA OPTYMALNEJ  
WYDAJNOŚCI SILNIKA.
Oryginalne części zamienne  
MAN i serwis MAN.
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KAMPANIA  
ORYGINALNYCH CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH MAN.

Idealnie dopasowani – oryginalne części MAN i serwis MAN.
Oryginalne części MAN i serwis MAN zapewniają optymalizacje kosztów 
i niezawodną sprawność pojazdu.

Nasze oryginalne części MAN to:
 � niezawodność i bezpieczeństwo
 � rzadsze wizyty w serwisie
 � zoptymalizowane koszty eksploatacji
 � zachowanie wysokiej wartości  rezydualnej Twojego pojazdu

Nasz serwis MAN – korzystnie, sprawnie i szybko:
 � maksymalna orientacja na klienta we wszystkich  

punktach serwisowych MAN
 � wysoce kompetentna kadra serwisowa, która  

podlega ciągłemu doskonaleniu zawodowemu
 � zaawansowane technologicznie  

narzędzia specjalne do obsługi  
pojazdów MAN

KAMPANIA ORYGINALNYCH CZĘŚCI MAN

W okresie trwania kampanii możesz skorzystać z atrakcyjnej oferty cenowej 
oryginalnych części zamiennych MAN: maksymalizuj korzyści minimalizując 
koszty, spraw że będzie to opłacalne. Skorzystaj z szansy i zapoznaj się z pełną 
listą części zamiennych oraz specjalnymi ofertami serwisowymi w autoryzowa-
nej stacji obsługi MAN.
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ORYGINALNE FILTRY MAN ORYGINALNE FOTELE MAN

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE MAN

Oryginalna filtry hydrauliczne 
i skrzyń biegów MAN

Oryginalne filtry  
oleju silnikowego MAN

Oryginalne sprężarki powietrza MAN
Wysokie tempo dostarczania powietrza 
i zoptymalizowana technologia 
zaworów zapewniają doskonałą 
wydajność

Oryginalne wkłady osuszaczy 
powietrza MAN
Niezawodnie zapobiegają korozji 
w układzie sprężonego powietrza

Oryginalny projektor LED do drzwi MAN
Dzięki projektorom LED do drzwi, wsiadanie 
i wysiadanie to wyjątkowe doświadczenie

Oryginalny zestaw CB radio MAN
Łatwy montaż i obsługa

Oryginalne rozruszniki MAN ecoline
Wysoka wydajność i maksymalna 
efektywność

Oryginalne alternatory MAN ecoline
Absolutnie wysoka wydajność 
i niezawodność

Oryginalne wtryskiwacze MAN
Dla wydajnego niskiego procesu 
spalania i  redukcji emisji spalin 

Oryginalne zbiorniki  
sprężonego powietrza MAN

Oryginalne filtry  
paliwa MAN

Oryginalne filtry  
powietrza MAN

Oryginalne filtry AdBlue MAN

Oryginalne kabinowe filtry MAN

Oryginalne pasy  
bezpieczeństwa MAN

Oryginalne fotele MAN
Dostępne w wariantach lux/komfort

Oryginalne dywaniki welurowe MAN
Dostępne w wariantach Premium i Robust

ORYGINALNE AKCESORIA MAN

Oryginalne pokrowce MAN
Wariant Premium z prawdziwej skóry 
wnosi luksus do kabiny

Oryginalny zestaw VTA MAN
Kamery boczne wspomagające 
monitorowanie martwego pola

Oryginalny ręczny  
ekspres do kawy MAN
Łatwe i szybkie 
przygotowanie kawy 
w każdej kabinie

Przegląd wszystkich zalet oryginalnych filtrów MAN:
 � niezawodność działania przez  

cały okres międzyprzeglądowy
 � najwyższy stopień separacji zanieczyszczeń
 � niskie opory przepływu
 � idealnie dopasowane
 � optymalne nasycenie splotu 



MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. – Członek grupy TRATON

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
www.mantruckandbus.pl

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

Edycja 1/2022 · Teksty i ilustracje nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
ze względu na postęp techniczny. Wszystkie specyfikacje w tej publikacji przedstawiają stan w chwili 
oddania do druku.

* Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN na podstawie  
Ogólnych Warunków Gwarancyjnych MAN

Oferta ważna od 01.01.2022 do 31.03.2022 lubo wyczerpania zapasów
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RÓB ZAKUPY, ZBIERAJ 

 
MAN TRUCKER’S WORLD.

WWW.MAN-TRUCKERS-WORLD.PL

MAN DRIVER
 � ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ AUTORYZOWANĄ STACJĘ 
OBSŁUGI MAN,

 � DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AKTUALNYCH 
PROMOCJACH,

 � PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ.
 � PRZEPROWADŹ INSPEKCJĘ PRZEDWYJAZDOWĄ 
POJAZDU,

 � SKORZYSTAJ Z INTERAKTYWNEJ INSTRUKCJI 
OBSŁUGI,

 � ZGŁOŚ PROBLEM DO MOBILE24.

NASZA APLIKACJA: 


