6 super pakietów serwisowYch
dla DOBRYCH ROCZNIKÓW
w najlepszej cenie

Sieć serwisowa
w zasięgu ręki
Pobierz aplikację na Swój telefon

Przegląd olejowy
PAKIET

735,TGA

Sprzęgło wentylatora
wraz z wymianą
PAKIET

1285,TGA

Przegląd olejowy

Komplet klocków
hamulcowych na oś
wraz z wymianą

PAKIET

PAKIET

355,-

535,-

TG L

Silnik wycieraczek
wraz z wymianą
PAKIET

595,L
TGA/TG

Przyjedź już dziś. Zacznij zbierać punkty
w MAN Trucker’s World i odbieraj cenne
nagrody bezpośrednio w serwisie.

etów
30 pakiowych
serwis
do

TGA

Dlatego przedstawiamy Państwu program, w którym Wasz
pojazd zostanie otoczony najlepszą opieką wykwalifikowanej
kadry autoryzowanych serwisów MAN, jednocześnie proponując najlepszą cenę, w stosunku, do jakości oferowanych usług.
Twój Autoryzowany Partner Serwisowy MAN:

Program oferuje:

Pozostałe 24 dedykowane pakiety serwisowe nawet o
49% taniej - o szczegóły pytaj w Autoryzowanej
Sieci Serwisowej MAN

30 super pakietów serwisowych, dedykowanych dla
pojazdów z rocznika 2009 i starszych, na naprawy
i konserwację do 49% taniej

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej oferty - stworzymy
dla Ciebie dowolny pakiet serwisowy nawet
do 32% taniej
Skorzystaj z usługi DOBRE ROCZNIKI Assistance.
Jeśli Twój pojazd uległ awarii zgłoś ten fakt najbliższej
stacji MAN - dojedziemy do Ciebie za darmo!*
* W ramach programu „DOBRE ROCZNIKI Assistance” stacja realizuje wyjazdy pojazdu serwisowego za darmo, do pojazdów objętych promocją, w odległości maksimum
50km od swojej lokalizacji pod warunkiem naprawy w ASO. Cena usługi wyjazdu powyżej 50km podlega indywidualnej negocjacji klienta ze stacją realizującą zgłoszenie.

-49%

Sprzęgło
kompletne
wraz z wymianą

-42%

DOBRE
ROCZNIKI
jak najlepszą opiekę niezależnie od daty jego produkcji.

PAKIET

TGA

taniej

Zależy nam, aby każdy pojazd MAN jeżdżący po drogach miał

Amortyzatory (2 szt.)
wraz z wymianą

1095,-

49%

pakiety serwisowe na dowolne naprawy nawet
do 32% taniej
usługę Assistance – bezpłatny dojazd samochodu
Oferta obowiązuje od 1.09.2014 do 30.09.2015 lub do wyczerpania zapasów,
w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus w Polsce uczestniczących w promocji
„Dobre roczniki”. Podane ceny mają charakter cen sugerowanych, tzn. mogą się różnić od
cen oferowanych w poszczególnych stacjach serwisowych działających w sieci MAN Truck
& Bus w Polsce. O kwalifikacji pojazdu do programu „Dobre roczniki“ decyduje rok produkcji
umieszczony w dowodzie rejestracyjnym. Rabat 32% na własny pakiet serwisowy ma
charakter informacyjny. Został on określony na konkretnym przykładzie w którym robocizna
i części zamienne są w proporcjach 30/70.

Komplet tarcz hamulcowych na oś wraz
z wymianą

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

serwisowego MAN na terenie Polski

DOBRE ROCZNIKI
Program dla pojazdów MAN
z rocznika 2009 i starszych

darmową aplikację serwisową MAN Serwis Polska –
zawsze jesteśmy blisko

SPRAWDŹ RABATY NA
POZOSTAŁE PAKIETY:

To właśnie tutaj - jakość
spotyka najlepszą cenę

Najwyższa
jakość

Najlepsza
cena

Wiedza
i serwis
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przede wszystkim
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SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY

-35%

Komplet klocków
hamulcowych na oś
wraz z wymianą

SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY

-32%

Sprzęgło wentylatora wraz
z wymianą

-47%

Ł ożysko piasty koła wraz
z wymianą

SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY

-28%

Komplet klocków
i tarcz hamulcowych
na oś wraz z wymianą

-40%

Chłodnica wody
wraz z wymianą

SPRAWDŹ RABATY NA POZOSTAŁE PAKIETY

-40%

Amortyzatory
(2 szt.) wraz
z wymianą

-36%

Rolka napinacza
wraz z wymianą

-32%

 żwignia mechaniD
zmu wycieraczek
wraz z wymianą

