
Originální díly MAN 
nejen pro vaši bezpečnost na silnici.
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K nejlepšímu není alternativa.

Nákladní vozidla MAN potřebují Originální díly MAN, 
nic jiného. Kvalita originálních dílů se vždy vyplatí, 
koneckonců, spolehlivost a bezpečnost jsou základem 
efektivnosti provozu vozidel a zajišťují celkové náklady 
vlastnictví vozidla (TCO) na rozumné úrovni.

Využijte nabízené cenové zvýhodnění Originálních dílů 
MAN během kampaně. Ve svém autorizovaném servisu 
MAN se seznamte s celou nabídkou produktů a služeb  
a čerpejte užitek z nich plynoucí.

Kontaktujte váš autorizovaný servis MAN.

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ
ORIGINÁL.



Vidět a být viděn je zásadní pro bezpečnost silničního 
provozu, a v tomto případě by nemělo nic být ponecháno 
náhodě. To je dobrý důvod proč využít nabídku profesionálů 
ze společnosti MAN. Naši zákazníci těží z nabídek jako může 
být nové čelní okno, nové reflektory nebo nové stěrače, 
které pomohou zajistit bezproblémovou viditelnost řidiči, 
jasné osvětlení vašeho vozu a tím přispějí k bezpečnému 
provozu na cestách.

Konečně, pouze Originální díly MAN jsou dost  
pro originální MAN.

Originální díly MAN.

LEPŠÍ VIDITELNOST  
JE VIDITELNĚ LEPŠÍ.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA.

   stěrače

   směrové svítilny

   čističe a rozmrazovače oken
   světla

   zásuvky

   žárovky



AKČNÍ PRODEJ OD 1. ŘÍJNA DO 31. PROSINCE 2018.

Číslo dílu Popis Použití Akční cena 
07.91216-0080 kulatá zástrčka 4,0-2,5ST-CUNIZN - 62 Kč
07.91216-0081 kulatá zástrčka 4,0-4,0ST-CUNIZN - 62 Kč
07.92008-1773 žárovka H21W-24V-BAY9S - 159 Kč
09.28003-0062 čistič oken 1 L universal 69 Kč
81.25260-6101 boční označovací svítilna 1250 MM TGA, TGL, TGM, TGS, TGX 606 Kč
81.25320-6118 směrová svítilna čirá jako sklo TGA, TGS, TGX, BUS 490 Kč
81.25432-6202 zásuvka 7-pólová TGA, TGL, TGM, TGS, TGX 969 Kč
81.25901-0073 žárovka R5W-HD-24V-5W-BA15S TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, BUS 21 Kč
81.25901-0074 žárovka R10W-HD-24V-10W-BA15S TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, BUS 26 Kč
81.25901-0075 žárovka P21W-HD-24V-21W-BA15S TGA, TGL, TGM, TGS, TGX, BUS 27 Kč
81.25901-0091 žárovka H7-24V-70W-PX26D TGA, TGL, TGM, TGS, TGX 309 Kč
81.25901-0093 žárovka W5W-24V-5W-W2,1X9,5D - 31 Kč
81.26440-6038 lišta stěrače 700MM  (2pc) TGA, TGL, TGM, TGS, TGX 546 Kč
81.51220-6069 spojovací hlava TGA, TGL, TGM, TGS, TGX 259 Kč
81.96340-0902 spirálová flexibilní hadice M16X1,5-M18X TGA, TGS, TGX 937 Kč

ORIGINÁL PROORIGINÁL
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Originální díly MAN nyní nově s dvouletou zárukou.  

Při montáži v autorizovaném servisu se záruka vztahuje i na úhradu nákladů práce  
servisu a případné následné škody, které vadný díl způsobil.  

Záruka je platná ve všech evropských autorizovaných servisech MAN*.

* viz Všeobecné obchodní podmínky na www.mantruckandbus.cz



MAN vyniká vyjímečně vysokou kvalitou a tím zajišťuje 
maximální životnost vašeho vozidla. Autorizovaný 
servis MAN se postará aby potřebné díly byly vyměněny 
rychle a bez zbytečných prostojů. Díky tomu si můžete 
být jisti, že Vaše vozidlo bude vždy připraveno k nasazení  
po celou dobu jeho životnosti.

ZA SVÝMI SLIBY
STOJÍME!

Originální díly MAN® znamenají:
   spolehlivost a jistotu
   kratší časy oprav
   optimalizaci nákladů na provoz vozidla
   vyšší zůstatkovou hodnotu vozidla

Náš MAN servis – 
cenově přijatelný, výkoný a rychlý.

   silná orientace na zákazníka ve všech servisech
   kvalifikovaný a ochotný personál
   technicky vyspělé servisní zázemí
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Uvedené ceny jsou doporučené a kalkulované bez DPH.  
Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném 
servisu MAN. Texty a ilustrace jsou nezávazné. 
Nabídka je platná u participujících autorizovaných servisů MAN do vyprodání 
zásob.

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

Pro více informací: 
www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

Váš autorizovaný servis MAN

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika


