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Fix árú csom

Tartjuk magunkat mottónkhoz:
megbízható és gazdaságos
Az MAN legfõbb célja változatlan: a lehető legjobb minőség biztosítása, hogy járműveink a leghosszabb élettartammal büszkélkedhessenek. Szervízhálózatunk gondoskodik róla, hogy a
szükséges alkatrészek javítás vagy csere esetén gyorsan beépítésre kerüljenek, valamint hogy a javítóműhelyben töltött idő
minél rövidebb legyen. Így érjük el közösen, hogy az Ön járműve
annak teljes élettartama alatt megbízhatóan és gazdaságosan
üzemeljen.
Az MAN Original® alkatrészek használata garantálja:
az üzembiztos működést,
javítás esetén a rövid állásidőt,
az üzemeltetési költségek folyamatos mérséklését,
a használt jármű eladásakor a magasabb értékesítési árat.
MAN szervizeink – kiváló ár-érték arányon,
magas színvonalon, gyorsan és szakszerűen dolgoznak:
Szervizeinkben első az ügyfél!
Munkatársaink szakértelme folyamatos továbbképzésük
révén garantált.
Minőségi MAN speciál szerszámokat használunk.

További információkért kérjük,
forduljon illetékes MAN kapcsolattartójához!

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
MAN dunaharaszti
kirendeltsége
2330 Dunaharaszti
Csonka János u. 2.
Tel: (24) 520-300
Fax: (24) 520-301
Alkatrész értékesítés:
Tel: (24) 520-316
(24) 520-318
+36 30 950-0254

MAN győri
kirendeltsége
9027 Győr
Berkenyefa sor 1.
Tel: (96) 515-460
Fax: (96) 515-461

MAN pécsi
kirendeltsége
7630 Pécs
Pécsváradi út 4.
Tel: (72) 539-400
Fax: (72) 539-401

MAN tiszaújvárosi
kirendeltsége
3580 Tiszaújváros
Bay Zoltán u. 15.
Tel: (49) 544-400
Fax: (49) 544-401

Tel: (96) 515-473
(96) 515-464

Tel: (72) 539 406
+36 30 788-1280

Tel: (49) 544-406
+36 30 747-4789

Adatok állása: 2017. 01. – A szöveg és az ábrázolások nem kötelező érvényűek. A vállalat fenntartja a
változtatás jogát a műszaki fejlődés következményeképpen. A kiadvány összes adata a nyomdába adáskor

AZ MAN járművekhez
mi értünk a legjobban!

érvényes állapotot tükrözi.

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. – az MAN Csoport tagja

www.man.hu

Olajozott gépezet –
gazdaságosan
Fix árú MAN szervizajánlatok
motorolaj cseréjére

Így minden olajozottan
működik majd

Fix árú MAN szervizajánlatok
motorolaj cseréjére

A motorolaj nagyon fontos feladatot lát el az Ön MAN teher-

Az MAN a motorolaj teljes cseréjét az új motorolajszűrővel

autója motorjában! Csökkenti a súrlódást a mozgó részegy-

együtt fix árú csomagként kínáljuk most Önnek vonzó áron.

Olajcsere anyag + munkadíj

ségek között, ezzel mérsékli a kopásukat. Megakadályozza a

Ebből Ön és MAN-motorja is profitál!

Motorolajszűrő cseréje

Motorolajcsere

rozsdásodást és az égéstermékek lerakódását, valamint a hő
felvételével és elvezetésével védi a motort a túlmelegedéstől.
Fix árú csomagjaink előnyei Önnek:
A felhalmozódó üzemeltetési szennyeződés, a korom és az öre-

Vonzó árak a teljes csomagra

gedés miatt azonban idővel a motorolaj veszít kenési képességé-

Jobb költségkontroll és tervezési biztonság

ből, ezért le kell cserélni. Ellenkező esetben megnő az alkatrészek

Hosszú élettartam az optimális gondoskodás jóvoltából

kopása, csökken a teljesítmény, emelkedik az olaj- és üzem-

Maximális teljesítmény kis üzemanyag-fogyasztás mellett

anyag-fogyasztás, valamint romlanak a károsanyag-kibocsátási

TGL, TGM, L2000 és M2000

Nettó ár (Ft)

4 hengeres motorok

akár már 26.990 Ft-tól

6 hengeres motorok

akár már 39.990 Ft-tól

TGX, TGS, TGA és F2000

értékek.

6 hengeres motorok

akár már 49.990 Ft-tól

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi MANNe maradjon le Ön sem a vonzó
fix áron kínált MAN Original® alkatrészekről!
Lépjen kapcsolatba még ma
MAN-szervizpartnerével!

szervizközponttal, hogy megtudja, az MAN járművére érvényes
pontos árat. Az Önhöz legközelebbi MAN-szervizközpontot
megtalálja a www.man.hu oldalon.

