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MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
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Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
W przypadku znaczącej zmiany kursu EUR/PLN cena detaliczna może ulec zmianie. Więcej informacji 
u doradców serwisowych Twojego Autoryzowanego Partnera Serwisowego MAN.

6 Super pakietów 
serwisowych
dla Dobrych Roczników 
w najlepszej cenie

Pozostałe 24 dedykowane pakiety serwisowe nawet o 
49% taniej - o szczegóły pytaj w Autoryzowanej 
Sieci Serwisowej MAN 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej oferty - stworzymy 
dla Ciebie dowolny pakiet serwisowy nawet 
do 32% taniej 

Jeśli Twój pojazd uległ awarii zgłoś ten fakt najbliższej 
stacji MAN w Polsce i skorzystaj z usługi Dobre 
Roczniki Assistance.- dojedziemy do Ciebie za darmo!**

**  W ramach programu „Dobre Roczniki Assistance” stacja realizuje wyjazdy pojazdu 
serwisowego za darmo, do pojazdów objętych promocją, w odległości maksimum 
50km od swojej lokalizacji pod warunkiem naprawy w ASO. Cena usługi wyjazdu 
powyżej 50km podlega indywidualnej negocjacji klienta ze stacją realizującą zgło-
szenie.

Przegląd olejowy

PAKIET

735,-
TGA

Sprzęgło wentylatora 
wraz z wymianą

PAKIET

1285,-
TGA

Przegląd olejowy

PAKIET

355,-
TGL

Silnik wycieraczek 
wraz z wymianą

PAKIET

595,-
TGA/TGL

Komplet klocków 
hamulcowych na oś 

wraz z wymianą

PAKIET

535,-
TGA

Amortyzatory (2 szt.) 
wraz z wymianą

PAKIET

1095,-
TGA

Program oferuje:

 30 super pakietów serwisowych, dedykowanych dla 

pojazdów z rocznika 2010 i starszych, na naprawy 

i konserwację do 49% taniej

 pakiety serwisowe na dowolne naprawy nawet 

do 32% taniej

 usługę Assistance – bezpłatny dojazd samochodu 

serwisowego MAN na terenie Polski

 darmową aplikację serwisową MAN Serwis Polska – 

zawsze jesteśmy blisko

Zależy nam, aby każdy pojazd MAN miał jak najlepszą opiekę 

niezależnie od daty produkcji. Dlatego stworzyliśmy program 

serwisowy, w którym Twój pojazd zostanie otoczony obsługą 

wykwalifi kowanej kadry Autoryzowanych Serwisów MAN w 

Polsce, jednocześnie proponując najlepszą cenę, w stosunku 

do jakości oferowanych usług.

To właśnie tutaj - jakość 
spotyka najlepszą cenę.

Dobre Roczniki.

-49%	
 Sprzęgło 
kompletne 
wraz z wymianą -42%	

 Komplet tarcz hamul-
cowych na oś wraz 
z wymianą

SPRAWDŹ RABATY NA 
POZOSTAŁE PAKIETY:

Oferta ważna od 01.06. do 31.08.2015 lub odwołania, w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck 
& Bus w Polsce uczestniczących w promocji „Dobre Roczniki”. Podane ceny mają charakter cen 
sugerowanych, tzn. mogą się różnić od cen oferowanych w poszczególnych stacjach serwisowych 
działających w sieci MAN Truck & Bus w Polsce. O kwalifi kacji pojazdu do programu „Dobre Roczniki“ 
decyduje rok produkcji umieszczony w dowodzie rejestracyjnym. Rabat 32% na własny pakiet serwisowy 
ma charakter informacyjny. Został on określony na konkretnym przykładzie w którym robocizna i części 
zamienne są w proporcjach 30/70.

MAN kann.

Dobre Roczniki.
Program dla pojazdów MAN
z rocznika 2010 i starszych. 

SPRAWDŹ RABATY NA 
POZOSTAŁE PAKIETY:

Dobre Roczniki.
Program dla pojazdów MAN
Dobre Roczniki.Dobre Roczniki.

30 PAKIETÓW 

SERWISOWYCH

DO 49% 

TANIEJ
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*  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”.



Najlepsza  
cena

W biznesie najbardziej poszukiwa-

nym połączeniem jest najwyższa 

jakość w możliwie najlepszej cenie. 

Wiemy również, jak ważne jest 

dbanie o to, aby pojazd przynosił 

korzyści niezależnie od jego wieku 

i przebiegu. 

Najwyższa  
jakość

Dla MAN liczy się przede wszyst-

kim jakość. Oryginalne części 

zamienne, MAN Genuine Parts® 

ecoline i obsługa serwisowa 

w MAN to jej synonim. Dlatego 

też, jako wiodący międzyna-

rodowy producent pojazdów 

Wiedza  
i serwis

Wiedza wykwalifikowanych pracow-

ników sieci serwisowej MAN oraz 

wykonanie konserwacji z wyko-

rzystaniem oryginalnych części 

zamiennych MAN to w efekcie 

niezawodność pojazdu w każdej 

sytuacji. Ciężarówka MAN, według 

raportów TÜV z dwóch ubiegłych 

lat, to potwierdzenie najwyższej 

jakości. Warto o tym pamiętać wy-

bierając dostawcę części zamien-

nych. Oryginalne części zamienne 

MAN dają pewność zastosowania 

produktów najwyższej jakości. Są 

one bowiem wytwarzane zgodnie 

z wytycznymi firmy MAN i staran-

nie kontrolowane pod względem 

spełnienia naszych surowych 

standardów. Cechują się najwyższą 

niezawodnością i efektywnością. 

Ekonomia  
przede wszystkim 

Rekomendowane przez nas 

produkty, usługi oraz części za-

mienne MAN to same zalety: 

 zgodność z najnowszym sta-

nem techniki

 zastosowanie nowoczesnych 

technologii produkcji, proce-

sów diagnostycznych i obsługi 

pojazdów

 2 lata gwarancji na Oryginalne 

Części Zamienne MAN®

 niższy całkowity koszt utrzy-

mania pojazdu (TCO), dzięki 

większej trwałości części 

i dłuższym okresom między-

przeglądowym

 największa niezawodność 

pojazdów MAN to wyższa 

wartość pojazdu przy od-

sprzedaży dzięki Oryginalnym 

Częściom Zamiennym MAN.

użytkowych i innowacyjnych 

rozwiązań transportowych 

dokładamy wszelkich starań, aby 

zakup naszych produktów był 

najlepszym wyborem przez cały 

okres użytkowania. 

Dlatego przygotowaliśmy ten wy-

jątkowy program Dobre Roczniki, 

z myślą o użytkownikach pojaz-

dów wyprodukowanych w 2010 

roku i wcześniej. 

-32%	
 Sprzęgło wen-
tylatora wraz 
z wymianą -47%	

 Łożysko pia-
sty koła wraz 
z wymianą -40%	

 Chłodnica wody  
wraz z wymianą -40%	

 Amortyzatory  
(2 szt.) wraz  
z wymianą -36%	

 Rolka napinacza  
wraz z wymianą -32%	

 Dżwignia mechani-
zmu wycieraczek  
wraz z wymianą

SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY 

-35%	
 Komplet klocków  
hamulcowych na oś  
wraz z wymianą -28%	

 Komplet klocków 
i tarcz hamulcowych 
na oś wraz z wymianą
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