
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
Originalni nadomestni deli in storitve MAN

Originalni MAN-ovi rezervni deli pomenijo:
n Zanesljivost in varnost
n Krajši čas popravila v delavnici
n Optimizacijo obratovalnih stroškov
n Ohranitev visoke vrednosti vašega vozila MAN

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

MAN-ov servis – stroškovno ugoden, zmogljiv in hiter:
n Vsi MAN-ovi servisni centri 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 KER JE NAJBOLJŠA IZBIRA

ČISTA REŠITEV
Originalni nadomestni deli MAN

OBDOBJEAKCIJE01.01.– 31.03.2019

Izdaja 12/2018 · Besedila in slike niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do 
sprememb, ki temeljijo na tehničnem napredku. Vse specifi kacije v predmetni 
publikaciji se 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



AKCIJA ORIGINALNIH NADOMESTNIH 
DELOV MAN
Med trajanjem akcije lahko znatno prihranite, saj so originalni rezervni deli MAN na razpolago po posebej ugo-
dni ceni. Vse prednosti in zmanjšani stroški so vredni truda. Izkoristite priložnost in se seznanite s celotno 
ponudbo akcijskih izdelkov v vašem MANovem servisnem centru.

Pregled prednosti originalnih filtrov MAN:
n Funkcionalna zanesljivost v celotnem servisnem intervalu
n Najvišja stopnja ločevanja umazanije
n Nizek upor pretoka
n Trajna 100% neprepustnost
n Optimalna impregnacija plasti in geometrija

Filtri za menjalnike in  
hidravliko
od 6,74 €

Filtri za AddBlue
od 2,98 €

Filtri motornega olja
od 8,16 €

Filtri za notranjost
od 3,12 €

Filtri za gorivo
od 4,96 €

Kompleti za popravilo sedeža
od 27,25 €

Sedeži

od 771,88 €

Akumulatorji
100% brez vzdrževanja
od 100,04 €

Alternatorji

od 292,14 €

Varnostni telovnik
od 4,92 €

Varnostni trikotnik
od 7,41 €

Zaganjalniki

od 309,50 €

IZKORISTITE CENOVNE  

UGODNOSTI ZDAJ.

01.01. – 31.03. 2019

Zračni filtri
od 39,84 €

ČISTA REŠITEV.
ORIGINALNI FILTRI MAN.

Kabli za vžig
od 358,31 €

Varnostni pasovi
od 94,75 €

Opozorilna svetilka
od 32,95 €

V PRVI VRSTI.
ORIGINALNI SEDEŽ MAN.

ZA IZJEMEN ZAČETEK.
ORIGINALNI NADOMESTNI DELI MAN.

ZA VAŠO VARNOST.
ORIGINALNI DODATKI MAN.

*Vse cene so brez DDV. 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.


