
Wyraźnie i bezpiecznie.
Oryginalne Części Zamienne MAN®.
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Od 1 września do 30 listopada 
2015 r. oferujemy usługi 
serwisowe i Oryginalne 
Części Zamienne MAN® 
w obniżonych cenach.

Widzieć i być widzianym.
Oryginalne Części Zamienne MAN® 
— jakość w atrakcyjnej cenie.

Świt i zmierzch to ulubione pory aktywności sowy. 
Z doskonale rozwiniętym wzrokiem, dostosowanym do 
widzenia przestrzennego w słabym oświetleniu może 
reagować na potencjalne zagrożenia. Lepsza widoczność 
dookoła ma również ogromne znaczenie w samochodzie. 
Na przykład nie w pełni funkcjonalne wycieraczki 
i refl ektory mogą mieć poważne konsekwencje dla 
bezpieczeństwa użytkowników na drodze.

Nasza doświadczona i wykwalifi kowana kadra serwisowa 
oraz wysokiej jakości Oryginalne Części Zamienne MAN®  
zapewniają Ci jeszcze większe bezpieczeństwo oraz nieza-
wodność na drodze. Odwiedź nas osobiście lub na stronie 
www.mantruckandbus.pl, aby uzyskać więcej informacji 
o ofertach promocyjnych usług serwisowych oraz wyjątko-
wej jakości Oryginalnych Części Zamiennych MAN®.

Oryginalne Części Zamienne MAN®. 
Wyraźnie dobre ceny.

Skrzynka z żarówkami

już od

135,zł

Środek 
do czyszczenia szyb 

już od

10,zł

Komplet piór 
wycieraczek 700 mm 

już od

90,zł

Lampa tylna 

już od

225,zł

SERIA

TG

Refl ektor przedni

już od

1025,zł

TGS
TGX

Lusterko 
boczne zewnętrzne 

już od

575,zł

TGA
TGM



Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

www.mantruckandbus.pl
Spółka Grupy MAN Truck & Bus

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

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Oferta ważna od 01.09. do 30.11.2015 r. lub do odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN 
cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej Stacji 
Obsługi MAN.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących 
udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej 
na podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.


