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Brnčičeva ulica 35
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SKUPAJ SMO MOČNEJŠI.
Originalni nadomestni deli MAN in 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

Z originalnimi nadomestnimi deli in servisom MAN imate optimalen paket in zagotovilo, 
da bo vaše vozilo zanesljivo v prometu.

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

Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana

TAKOJ IZKORISTITE 

UGODNE CENE.

01.04. – 30.06. 2020
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.

Originalni nadomestni deli MAN in vrhunski servis MAN.
VARNOST NA PRVEM MESTU.

NADOMESTNI DELI ZA 
KLIMATSKE NAPRAVE MAN.

AKCIJA 
OBDOBJE 

01.04. – 30.06.2020

* 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
servisnem partnerju MAN.

Originalni sušilniki filtrov MAN 
od: 67,88 €

Originalne posode za tekočine MAN 
od: 70,72 €

Brez slike:
Originalne elektromagnetne sklopke MAN 
od: 475,31 €

Originalni kompresorji hladilnega 
sistema MAN 
od: 556,56 €

Originalni kondenzatorji hladilnega  
sredstva MAN 
od: 179,69 €



ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
ZA ZAVORNE SISTEME MAN.

ORIGINALNA DODATNA OPREMA MAN.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI ZA  
NAPENJALNIKE JERMENOV MAN.

Kratek povzetek vseh prednosti originalnih nadomestnih delov za 
zavorne sisteme: 

n Dolga življenjska doba in odlično razmerje med ceno in kakovost-
jo zaradi idealne karakteristike obrabe

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

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI MAN
ZA MOTORJE.

Originalne priprave za nastavitev  
zavornega vzvodja MAN  
od: 154,25 €

Originalni zavorni bobni MAN  
od: 121,63  €

Originalne obloge bobnastih zavor MAN 
od: 86,19 €

Originalni MAN-ovi
kompleti za popravilo čeljusti kolutnih zavor 
od: 41,29 €

Originalni zavorni cilindri MAN  
od: 54,96 €

Originalni kompleti napenjalnikov 
jermenov MAN 
Sestavljajo jih napenjalnik jermenov in 
klinasti jermeni – komplet poskrbi za 
ugodnejšo ceno. 
od: 112,26 €

Originalni jermeni MAN 
od: 15,06  €

Originalni kompleti napenjalnikov 
jermenov MAN  
od: 93,54 €

Originalni preusmerjevalni koluti MAN   
od: 34,57 €

Originalni zavorni koluti MAN  
od: 43,89 €

Originalne obloge kolutnih zavor MAN
od: 42,81 €

Originalni zavorni ventili MAN  
od: 235,75 €

Originalne zračne sirene in troblje MAN 
od: 96,92 €

Originalne cokle za kolesa MAN  
od: 22,35 €

Originalna MAN-ova strešna klimatska 
naprava Cooltronic 
od: 1603,88 €

Lahko se izognete le tistim nevarnostim, ki jih pravočasno zaznate. Zato 
je zelo pomembno, oziroma nujno, da razkrijete težko pregledna območja 
in mrtve kote. Z MAN-ovim sistemom kamer vam pomagamo, da varno 
dosežete ta cilj.

Originalni MAN-ov video sistem za pomoč pri zavijanju 
od: 853,13 €
Originalni MAN-ov sistem kamer za pogled iz ptičje perspektive v 
kotu 360° od: 1817,60 €
Originalni MAN-ov video snemalnik BirdView
od: 629,53  €

Originalna MAN-ova strešna
klimatska naprava RTX1000
Prav tako jo odlikuje ugodna cena: MAN-
ov originalni komplet za montažo RTX 
od: 1405,63 €

Originalne torbe za orodje MAN 
od: 93,94 €

Originalni kompleti tesnil za motorje MAN 
Vse kar je potrebno za popravilo izbranega 
modela motorja. 
od: 57,80 €

Originalni turbinski
polnilniki ecoline 
od: 617,66 €

Originalna motorna tesnila MAN 
od: 4,92 €

Originalna črpalka hladilnega sredstva MAN Ecoline 
od: 142,22 €

Originalna motorni ventilatorji MAN 
od: 188,61 €

Originalni medhladilniki  
polnilnega zraka MAN  
od: 432,19 €

Originalni termostati MAN  
od: 11,56 €

Originalni injektorji MAN 
od: 237,84 €


