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OSLAVUJEME 30 LET MAN 
V ČESKU... ... LIMITOVANOU 

EDICÍ MAN TGX*

ROSTEME SPOLU
Již 30 let vám přinášíme nové modely a předvádíme sofistikované technologie MAN. 
Snažíme se být s vámi v úzkém kontaktu, abychom vás poznali a plnili vaše požadavky, 
potřeby a sny. Jsme silní pouze s vámi, našimi zákazníky a partnery. Když vám dodáme 
nejmodernější technologie, mají z  toho prospěch obě strany. Díky vám jsme se stali 
důležitým hráčem na trhu užitkových vozidel. Vážíme si vaší přízně a těšíme se na další 
spolupráci v nadcházejících letech. Rosteme spolu.
Při příležitosti 30. výročí značky MAN v Česku jsme pro vás připravili limitovanou edici 
30 vozidel TGX. 



VÝBAVA VOZIDLA MAN TGX
Na výběr jsou dva designy tahačů:
VARIO - tahač návěsů s výškou sedla přibližně 1130 mm (palivové nádrže 2x580 litrů).
ULTRA - tahač návěsů low deck (palivové nádrže 2x480 litrů).
■ výkonný a úsporný motor s výkonem 510 k
■ vysoce výkonný retardér
■ automatická převodovka MAN TipMatic s více programy pohonu
■ adaptivní tempomat ACC s funkcí Stop and Go pro zvýšení bezpečnosti
■ tempomat s úspornou funkcí MAN EfficientCruise zohledňující trasu 
■ osvětlení v provedení LED
■ MAN SmartSelect s touchpadem
■ asistent změny jízdního pruhu a varování před odbočením LCS
■ rádio MAN Navigation Profesional 12,3“
■ elektrická roleta před předním oknem
■ MAN EasyControl se 4 funkcemi
■ elektrická nezávislá klimatizace integrovaná ve vozidle
■ kožený volant
■ komfortní balíček vnitřních světel a odkládacích přihrádek

NAVÍC
■ Rychlé dodání  
■ Servisní a digitální balíček na 3 roky při nájezdu 130 000 km/rok*  

za 99 € bez DPH/měsíc: 
– Rozšíření záručních podmínek výrobce na 36 měs. nebo  

do max. 450 000 km. 
– Telematický balíček MAN RIO s funkcemi sledování vozidel 

a ukládání tras a analýzou jízdního stylu řidiče
– Služba MAN ConnectedCoDriver – koučink ekonomické jízdy 

naším profesionálním školitelem podle programu MAN ProfiDrive 
během dohodnuté doby 3 týdnů

– Servisní smlouva MAN ComfortSuper včetně záruky mobility
*Při vyšším počtu najetých kilometrů je možný individuální přepočet servisní smlouvy.

FINANCOVÁNÍ
Financování zabezpečeno u našich finančních partnerů se speciální sazbou 
na 60 měsíců od 3,29 %.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 01 Čestlice
Česká republika
www.manoriginal.cz

VARIO

ULTRA+ +
EXKLUZIVNÍ NÁVŠTĚVA 

VÝROBNÍHO ZÁVODU 
MAN SPOJENÁ S ÚČASTÍ 

NA OKTOBERFESTU  
V MNICHOVĚ  

(VČETNĚ NOCLEHU PRO 1 OSOBU)

OKTOBERFEST‘22


