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MAN kann.

Niezawodność 
– w każdych warunkach.
Oryginalne akumulatory MAN.



Maksymalna skuteczność
w najniższych temperaturach.
Teraz oryginalne akumulatory MAN 
w atrakcyjnych cenach. 

Okres zimowy dla akumulatora to czas ekstremalnych 
warunków pracy i dużych obciążeń. Jeśli oczekujesz 
najwyższej wydajności, niezawodności i trwałości – 
oryginalne akumulatory MAN są najlepszym wyborem.

Przygotuj swoje pojazdy MAN na wszelkie ewentualności. 

Od 01.10.2015 do 29.02.2016 oferujemy Państwu 

atrakcyjne rabaty na oryginalne akumulatory MAN.

Oryginalne akumulatory MAN –  Twoja pozytywna energia. ➜

Minimalizacja zużycia elektrolitu gwarantuje wyjątkowo 

niski stopień samorozładowania i sprawia, że akumulatory 

są w 100% bezobsługowe. Innowacyjne mocowanie 

bloku ogniw oraz wkłady z włókna szklanego zapewniają 

najwyższą odporność na drgania i wibracje.

Większa skuteczność ✔

Większa wydajność ✔

Większe bezpieczeństwo ✔

Korzyści z użytkowania oryginalnych akumulatorów MAN: ➜

W pełni bezobsługowe 

Dłuższa żywotność 

Wysoka odporność na drgania i wibrację — stabilność  

w trudnych warunkach

Niezawodny start w każdą pogodę 

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki centralnemu  

systemowi odgazowania

Wskaźnik „charge eye” do kontroli poziomu naładowania 

Szczelne i odporne na przechyły 

100% dopasowania 

Oryginalne akumulatory MAN nie wymagają prze-

glądów ani konserwacji, a wskaźnik „charge eye” 

umożliwia łatwą kontrolę stanu naładowania. 



MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn

www.mantruckandbus.pl

Spółka Grupy MAN Truck & Bus

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

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

Oferta ważna od 01.10.2015 do 29.02.2016 lub do odwołania. W przypadku znaczącej zmiany kursu EUR/

PLN cena detaliczna może ulec zmianie. Więcej 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”.

**  Przy zakupie kompletu akumulatorów ekspres do kawy z logo MAN gratis! Komplet oznacza zakup 

2 akumulatorów o tej samej pojemności.


