
Nepremagljiv križev as!
Akcijska ponudba originalnih 
nadomestnih delov 01. oktober - 
31. december 2016.

www.man-slovenija.si

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana Črnuče

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

Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana

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

10/2016: Besedilo in slike niso zavezujoče.
Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnega napredka.
Vse navedbe v predmetni tiskovini ustrezajo času izdaje.

Stojimo za svojimi obljubami:
dosledno učinkovito.
MAN je sinonim za vrhunsko kvaliteto s katero 
podaljšuje življenjsko dobo vašega vozila. Ob tem 
MAN servis zagotavlja, da so nadomestni deli vgrajeni 
hitro in natančno. S temi prednostmi ste lahko 
prepričani, da bo vaše vozilo vedno v vrhunski formi.

Originální nadomestni deli MAN 
zagotavljajo:
n zanesljivost in varnost,
n manj porabljenega časa v delavnici,
n dolgoročno zmanjševanje obratoval-

nih stroškov,
n povečano vrednost vozila pri 

nadaljnji prodaji.

Ugoden, zmogljiv in hiter MAN servis nudi:
n visoko usmerjenost h kupcem na vseh MAN-ovih 

servisnih točkah,
n visoko usposobljeno osebje, ki svoje znanje nenehno 

izpopolnjuje,
n uporabo visokotehnoloških in specialnih orodij MAN.
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Unsere Asse 2016: Pik g
ewinnt!

Die MAN Original Te
ile ecoline Aktio

n zur IA
A (September bis Oktober).
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Unsere Asse 2016: Herz fürs Original!

Das MAN Originalteile-Aktionsangebot von Mai bis Juli.

A
A

MAN kann.

Unsere Asse 2016: ganz großes Karo!

Die MAN Originalteile®-Aktion von Februar bis April.
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Unsere Asse 2016: Herz fürs Original!

Das MAN Originalteile-Aktionsangebot von Mai bis Juli.

A
AA

MAN kann.

Unsere Asse 2016: ganz großes Karo!

Die MAN Originalteile®-Aktion von Februar bis April.Our aces 2016: Clubs trumps all!

The MAN Genuine Parts campaign from October to December.

Akcijsko obdobje: 
01. oktober do 
31. december 2016

Najboljše karte za vas:
naši asi za 2016.

Prišli smo do velikega finala v ponudbi originalnih 
nadomestnih delov MAN 2016. V naši četrti kampanji, 
ki traja od oktobra do decembra, izkoristite številne 
ugodnosti in se seznanite z MAN paleto originalnih 
nadomestnih delov po ugodnih akcijskih cenah. 
MAN originalni nadomestni deli zagotavljajo najvišjo 
kakovost in prepričujejo z najvišjo zaneslivostjo in 
gospodarnostjo. To prispeva k nižjim stroškom in višji 
kakovosti za vaše vozilo.  

Izkoristite priložnost in izkoristite akcijske cene 
nadomestnih delov, katerim pripada 12-mesečno 
jamstvo, veljavno po vsem svetu. To je kakovost na 
katero se lahko zanesete!

"Naši asi za leto 2016" – za vas imamo 
najboljše karte

Aduti za letošnje leto: 
akcijska ponudba delov!

MAN čistila in vzdrževalna 
sredstva za steklo

MAN deli za luči

MAN brisalci

MAN ogledala in stekla 
za ogledalo

MAN originalni nadomestni deli.

MAN zaganjalniki motorjev

MAN deli za priključitev 
prikolice

MAN žarnice

MAN alternatorji


