
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.
Originalni nadomestni deli MAN in 
vrhunski servis MAN.

Originalni nadomestni deli MAN pomenijo:
n Zanesljivost in varnost
n Krajši čas popravila v delavnici
n Optimizirani obratovalni stroški
n Ohranitev visoke vrednosti vašega vozila

Vaš servis MAN – stroškovno ugoden, zmogljiv in hiter.
n Vsi servisni centri MAN so izrazito usmerjeni na potrebe svojih strank
n Strokovno usposobljeno osebje se nenehno dodatno strokovno 

izobražuje
n Tehnološko dovršena posebna orodja MAN

ZAGOTOVO TESNIJO. 
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI ZA 
MOTORJE MAN.

Izdaja 01/2019 · Besedila in slike niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do 
sprememb, ki temeljijo na tehničnem napredku. Vse specifi kacije v predmetni 
publikaciji so nanašajo na stanje v času tiskanja.

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
1231 Ljubljana Črnuče
www.man-slovenija.si

Rezervni deli
T: 01 5309 314, G: 031 356 400
E: rd-man@man.eu

Servis
T: 01 5309 328, G: 030 617 401 ali 051 691 688
E: mandelavnica@man.eu

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. – član skupine MAN

KER NI NOBENEGA
NADOMESTILA ZA VARNOST.
Originalni nadomestni deli MAN
in vrhunski servis MAN.

AKCIJAOBDOBJE01.04. – 30.06.19

AKCIJA ORIGINALNIH NADOMESTNIH 
DELOV MAN.
V času akcije lahko znatno prihranite pri nakupu originalnih nadomestnih delov MAN – vse prednosti in 
zmanjšani stroški se vam bodo poplačali.  Izkoristite priložnost in se seznanite s celotno ponudbo 
nadomestnih delov in servisnih paketov v vašem servisnem centru MAN.

TAKOJ IZKORISTITE 

 UGODNE CENE.

01.04. – 30.06. 2019

Originalni kompleti za popravilo motorjev MAN 
Kompleti za avtobuse, ki so v akciji.
od: 1566,63 €

Originalna motorna tesnila MAN
od: 4,80 €

Originalni kompleti tesnil za motorje MAN
Vse kar je potrebno za popravilo izbranega modela 
motorja.
od 39,20 €

Več informacij lahko najdete na spletu
www.truck.man/genuine-parts

Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana
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Zavore so del vozila, pri katerem ni prostora za kompromise. 
 Originalni zavorni koluti in obloge MAN so se izkazali tudi na 
 primerjavi izdelkov DEKRA z visokim nivojem varnosti, ki ga 
 zagotavlja enakomeren zavorni učinek pri vseh temperaturah in 
bolj udobno vožnjo zaradi enakomernega občutka pri zaviranju ob 
konstantnem pritisku stopalke zavore.
n Dolga življenjska doba in odlično razmerje med ceno in 

 kakovostjo zaradi idealne odpornosti proti obrabi
n Idealno usklajeni z vašim vozilom, vašim načinom vožnje in 

okoliščinami
n Enakomerna kakovost od prvega zaviranja do meje obrabe
n Idealno ujemanje trenja zavornih kolutov in oblog

VARNO ZAVIRANJE.
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI ZA 
ZAVORNE SISTEME MAN.

Originalne obloge kolutnih zavor MAN
od: 90,80 €

Originalni zavorni koluti MAN
od: 68,74 €

Originalne obloge bobnastih zavor MAN
od: 28,66 €

Originalni zavorni bobni MAN
od: 113,65 €

Originalni zavorni ventili MAN
od: 346,25 €

Originalni kompleti za popravilo 
kolutnih zavor MAN
od: 38,73 €

Originalni zavorni cilindri MAN
od: 82,72 €

Originalne priprave za nastavitev drogovja MAN
od: 144,01 €

Originalna tipala obrabe MAN
od: 94,19 €

ZANESLJIVO NAPETO.
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI ZA 
NAPENJALNIKE JERMEN MAN.

Originalni napenjalniki jermenov MAN
od: 91,04 €

Originalni kompleti napenjalnikov jermen MAN
Sestavljajo jih napenjalnik jermen in klinasti 
jermeni – komplet poskrbi za ugodnejšo ceno.
od: 112,95 €

Originalna jermena MAN
od: 16,89 €

Originalni preusmerjevalni koluti MAN
od: 33,90 €

ZMANJŠANA PORABA, POVEČANA UČINKOVITOST.
ORIGINALNI NADOMETNI DELI MAN
ZA SISTEME Z VBRIZGAVANJEM PO SKUPNEM VODU.

Originalni injektorji MAN
Za učinkovito zgorevanje pri nizkih izpustih in majhni 
porabi goriva.
od: 297,93 €

Originalne visokotlačne črpalke za gorivo MAN
od: 769,41 €

IDEALNA DELOVNA ATMOSFERA.
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI ZA 
KLIMATSKE NAPRAVE MAN.

Originalni vložki sušilnika MAN
od: 63,51 €

Originalne posode za tekočine MAN
od: 52,10 €

Originalni kompresorji hladilnega  
sistema MAN
od: 515,94 €

Originalni kondenzatorji 
hladilnega sredstva MAN
od: 167,70 €

Brez slike:
Originalne elektromagnetne sklopke MAN
od: 442,81 €

BREZ KOMPROMISOV.
ORIGINALNA DODATNA  
OPREMA MAN.

Originalna pnevmatska troblja MAN
od: 122,17 €

Originalne cokle za kolesa MAN
od: 20,82 €

Akcijska cena velja za izbrane nadomestne dele in v vseh  
primerih ni na voljo za vse tipe vozil zato vas prosimo, 
da se o točni ceni nadomestnega dela za vaše vozilo predhodno  
prepričate pri vašem MAN servisnem partnerju.
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