Twój Autoryzowany Partner Serwisowy MAN:

NA LATO

TANIEJ
01.06-31.08.20

14

Tekst i ilustracje nie są wiążące.
Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.
Oferta ważna od 1.06.2014 do 31.08.2014 lub do odwołania.
*) W przypadku znaczącej zmiany kursu EUR/PLN cena detaliczna
może ulec zmianie. Więcej informacji u doradców serwisowych Twojego
Autoryzowanego Partnera Serwisowego MAN.

Co nowego na lato?
Oryginalne Części Zamienne MAN®

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
www.mantruckandbus.pl
Spółka Grupy MAN Truck & Bus
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Produkty objęte promocją
już od

135,-

już od

125,-

zł

Wkład osuszacza powietrza

Wąż elastyczny skrętny

już od

55,-

już od

715,-

zł

Sygnał dźwiękowy - niskotonowy

Co nowego na lato?
Oryginalne Części Zamienne MAN®
- jakość w atrakcyjnej cenie.

już od

125,-

już od

375,-

zł

Pasek klinowy - żebrowany

Napinacz paska - automatyczny

zawsze obfite i wysokiej jakości.
To samo odnosi się do naszej obietnicy wysokiej efektywności.
Index

Nazwa

MAN® zapewnią najwyższą niezawodność Twojej flocie przez cały czas

81.52155-0043

Wkład osuszacza powietrza

135,00

jej ekspoloatacji.

81.96340-0902

Wąż elastyczny skrętny m16x1,5-m18x1,5x4

125,00

81.25301-6088

Sygnał dźwiękowy - niskotonowy

55,00

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 oferujemy usługi serwisowe

81.25301-6089

Sygnał dźwiękowy - wysokotonowy

65,00

i Oryginalne Części Zmienne MAN® w obniżonych cenach.

81.30550-0116

Łożysko wyciskowe

715,00

51.96820-0345

Pasek klinowy - żebrowany 8pk1920/28,28

125,00

Odwiedź nas osobiście lub na stronie www.mantruckandbus.pl, aby

51.95800-7477

Napinacz paska - automatyczy

375,00

uzyskać więcej informacji o ofertach promocyjnych usług serwisowych

81.61949-0039

Pokrywa z uszczelką

145,00

oraz wyjątkowej jakości Oryginalnych Części Zmiennych MAN®

81.61964-6029

Pompa paliwowa

480,00

Wykwalifikowana kadra serwisowa oraz Oryginalne Części Zamienne

zł

Łożysko wyciskowe

Pszczoły to staranni i niestrudzeni pracownicy. Pracując zespołowo
wzajemnie się wspierają. Nic więc dziwnego, że plony ich pracy są

zł

Cena netto (zł)

zł

