
MAN Truck & Bus 
Czech Republic s.r.o.

OSLAVUJEME 30 LET MAN 
  V ČESKU...

 ... SE SPECIÁLNÍ NABÍDKOU 
PŘÍSLUŠENSTVÍ.

PLATNOST NABÍDKY 

od 1.8.2022 do 31.12.2022



K3.77620-6000
Cestovní automatický kávovar
Akční cena: 2.487 Kč

U1.25203-0000
LED projektor osvětlení dveří (LION/ MAN)
Použití pro: všechny TGL, TGM, TGS, TGX 
s již nainstalovaným osvětlením vstupu 
do dveří
Akční cena: 2.057 Kč

81.66818-6034
Sada vzduchová pistole
Akční cena: 1.624 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

Originální cestovní kávovar 
MAN umožňuje snadnou a rychlou 
přípravu kávy. Kávovar se 
jednoduše připojí k 24V zásuvce. 
Díky snadnému ovládání je 
možné vychutnat si čerstvou kávu 
do čtyř minut. Kromě jednoduché 
manipulace vyniká kávovar také 
elegantním designem.

Díky originálním dveřním LED projektorům 
MAN je nastupování a vystupování z vozidla 
jedinečný zážitek a to zejména v noci. 
Po otevření dveří se lev MAN nebo logo MAN 
promítnou na vozovku. Díky jednoduché 
instalaci lze originální dveřní LED projektory 
MAN nainstalovat do každého nákladního 
vozidla s integrovaným osvětlením vstupu 
během několika minut.

Originální pistole na stlačený 
vzduch MAN umožňuje čištění 
interiéru vozidla stlačeným 
vzduchem.

1992 – 2022

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 speciální nabídku příslušenství.

K3.12210-6000
Vnější ochrana 

nádrže PHM proti krádeži
Použití pro: všechny nádrže 

PHM od MAN
Akční cena: 1.479 Kč

Ochranný kryt palivové nádrže z kvalitního hliníku chrání 
před krádeží paliva z nádrže. Průměrný průtok 150 L/min., 
hmotnost cca 0,56 kg. K dispozici je také vnitřní provedení 
integrované do hrdla nádrže a ventil proti vylití.



U1.62159-5010
Houpací síť
Použití pro: všechna TGX od MY 2020
Akční cena: 4.335 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

U1.62980-6016
Světelná rampa (držák) bez světlometů GX Individual
Použití pro: TGX GX od MY 2020 se sluneční clonou aero
Akční cena: 28.263 Kč

U1.25101-6004 
Světlomet SUPER OSCAR LED 25
Akční cena: 5.865 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

U1.28210-6034
Televizní přístroj 21,5“ s integrovaným DVD 
přehrávačem
Použití pro: TGX od MY 2020
Akční cena: 8.925 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

U1.28210-6035
SCS – boční kamerový systém, 
sada, s displejem na MMT3
Použití pro: všechna TGL, TGM, 
TGS a TGX od MY 2020
Akční cena: 8.925 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

K3.28210-6002
Zadní kamera 100° PAL (pro horní instalaci)
Akční cena: 5.865 Kč
Instalační materiál zvýhodněný 15 %

Pohodlnou houpací síť lze připevnit nad lůžko a zajišťuje 
uvolněné sezení. Maximální možný komfort je v kombinaci 
s 21,5“ televizorem, který je také možné instalovat do vozidla. 
Jednoduché uložení srolováním a zajištěním pomocí poutek.

Originální střešní světelné rampy MAN byly speciálně 
navrženy tak, aby odpovídaly tvaru kabiny, a mohou být 
vybaveny 4 přídavnými světly. Se systémem osvětlení 
na míru vám vaše vozidlo poskytne lepší osvětlení vo-
zovky a pracovního prostoru před vozidlem.

Na odpočívadlech jsou noci dlouhé a často také nudné. S originálním televizo-
rem MAN si budete moci užívat chvíle odpočinku ve vozidle s filmy ve špičkové 
HD kvalitě nebo za pomoci DVB-T antény s programy televizních stanic. Relax 
nikdy nebyl lepší.

Boční kamerový systém MAN je 
rozumným doplňkem asistenta odbočování. 
Díky kamerovému systému může řidič 
na obrazovce monitoru sledovat aktuální 
situaci a lépe vyhodnotit potenciální 
nebezpečí, o kterém ho také informuje 
výstražné LED světlo na A-sloupku. 
K dispozici je také DVS (Direct Vision 
Standard) pro londýnské normy.

Většině nehod nákladních vozidel lze předejít. Kamerové 
systémy, nabízejí prakticky úplný dohled nad okolím a eliminují 
tak mrtvá místa. Jejich přínos je větší bezpečnost pro všechny 
účastníky silničního provozu a větší bezpečnost pro řidiče. Díky 
široké nabídce kamerových systémů máme řešení pro každý 
požadavek.



K3.62360-6001
Potah sedadla Premium, 
Levé
Použití pro: MY2020 „Com-
fort/LUXUS+“ s nastavi-
telným pásem
Akční cena: 6.035 Kč

K3.62360-6003
Potah sedadla Sportive, Levé
Použití pro: MY2020 „Comfort/LUXUS+“ s nastavitelným pásem
Akční cena: 2.805 Kč

K3.62360-6005
Potah sedadla Robust, Levé
Použití pro: MY2020 „Comfort/
LUXUS+“ s nastavitelným 
pásem
Akční cena: 2.032 Kč

Provedení PREMIUM 
z pravé kůže přináší 
do kabiny luxus a prestiž. 
Umožňuje využití funkce 
klimatizace sedadla díky 
mikro perforacím v oblasti 
sedáku a opěradla. Kůže 
nejvyšší kvality se snadno 
udržuje a je odolná

Provedení SPORTIVE má vysloveně sportovní vzhled díky speciálnímu sportovnímu 
designu a barevně odlišeným vložkám. Zaujme nejen designem, ale také materiálem, 
který se obzvlášť snadno udržuje a lze jej prát.

Provedení ROBUST zaručuje 
odolnost a díky vysoké 
odolnosti vydrží používání 
ve vozidle po dlouhou dobu. 
Design je atraktivně jednoduchý 
a záměrně univerzální. Použité 
materiály se snadno udržují 
a jsou omyvatelné.

K3.62860-6005
Sada velurových koberců (logo Lion)
Použití pro: TGX >MY 2020
Akční cena: 1.964 Kč (cena za sadu)

81.62861-0163
Velurový koberec uprostřed kabiny
Použití pro: pro TipMatic a kabiny GN, GM a GX 
Akční cena: 1.981 Kč

Nyní k dispozici jako sada: nové textilní koberce 
v designu MAN vyrobené z vysoce kvalitního veluru 
a jehlové plsti s maximální přesností. Chrání prostor pro 
nohy před znečištěním a poškozením a snadno se čistí. 
Jejich design je dokonale sladěn s interiérem vozidel.

MAN ORIGINAL TEILE  
FÜR DIE KUPPLUNG.

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 TRATON

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


