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OSLAVUJEME 25 ROKOV 
    MAN NA SLOVENSKU... ... LIMITOVANOU 

EDÍCIOU MAN TGX*

RASTIEME SPOLU
Už štvrť storočia vám prinášame nové modely a  prezentujeme dômyselné technológie 
MAN. Usilujeme sa byť s  vami v  čo najužšom kontakte, aby sme poznali a  plnili vaše 
potreby, požiadavky i sny. Sme silní iba s vami, našimi zákazníkmi a partnermi. A keď vám 
dodávame špičkové technológie, profitujú z toho obidve strany. Vďaka vám sme sa stali 
dôležitým hráčom na trhu úžitkových vozidiel. Vážime si vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu v ďalších rokoch. Rastieme spolu.
Pri príležitosti 25. výročia značky MAN na  Slovensku sme pre vás pripravili limitovanú 
edíciu 25 vozidiel TGX. 



VARIO

ULTRA

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
www.manoriginal.sk

VÝBAVA VOZIDLA MAN TGX
Na výber z dvoch konštrukčných prevedení ťahačov: 
VARIO – ťahač návesov s výškou točne zhruba 1130 mm (palivové nádrže 2x580 litrov)
ULTRA – ťahač návesov s výškou točne zhruba 990 mm (palivové nádrže 2x480 litrov)
■ výkonný a úsporný motor s výkonom 510 k
■ vysokovýkonný retardér
■ automatizovaná prevodovka MAN TipMatic s viacerými jazdnými programami
■ adaptívny tempomat ACC so Stop and Go funkciou na zvýšenie bezpečnosti
■ tempomat s palivošetriacou funkciou MAN EfficientCruise zohľadňujúci trasu 
■ vonkajšie osvetlenie v prevedení LED
■ MAN SmartSelect s touchpadom
■ asistent zmeny jazdného pruhu LCS a výstraha pri odbočovaní
■ rádio MAN Navigation Profesional 12,3“
■ elektrická roleta pred predné okno
■ MAN EasyControl so 4 funkciami
■ elektrická nezávislá klimatizácia integrovaná vo vozidle
■ kožený volant
■ komfortný balík interiérových svetiel a odkladacích priečinkov

+NAVIAC
■ Rýchle dodanie 
■ Servisný a digitálny balík na 3 roky pri nájazde 130 000 km/ročne*  

za 99 € bez DPH/mesačne: 
– Rozšírenie záručných podmienok výrobcu na 36 mes. alebo 

do max. 450 000 km. 
– Telematický balík MAN RIO s funkciami sledovania vozidla, 

ukladania trás a analýzou jazdného štýlu vodiča
– Služba MAN ConnectedCoDriver – koučing ekonomickej jazdy 

naším profesionálnym školiteľom podľa program MAN ProfiDrive 
počas dohodnutej doby 3 týždňov

– Servisná zmluva MAN ComfortSuper vrátane záruky Mobility
*Pri vyššom km nájazde je možný individuálny prepočet servisnej zmluvy

FINANCOVANIE 
Doba trvania financovania: 61 mesiacov
Prvá navýšená splátka (akontácia): 10 % z ceny vozidla 
Posledná navýšená splátka: 20 % z ceny vozidla

+
EXKLUZÍVNA NÁVŠTEVA 

VÝROBNÉHO ZÁVODU MAN 
SPOJENÁ S ÚČASŤOU 

NA OKTOBERFESTE 
V MNÍCHOVE 

(VRÁTANE PRENOCOVANIA 
PRE 1 OSOBU)

OKTOBERFEST‘22

Model Predajná cena 
v € bez DPH

Prvá navýšená 
splátka v € 
(akontácia) 

bez DPH

Splátka v € 
bez DPH

Splátka 
s poistením  

v € bez 
DPH*

Posledná 
navýšená splátka 

s poistením  v € 
bez DPH*

TGX VARIO 18.510 4x2 BL SA  PROF 109 999 11 000 1 435 1 814 22 379
TGX ULTRA 18.510 4x2 LL SA  PROF 111 111 11 111 1 449 1 830 22 603
* Ponuka financovania je orientačná a platí len pre podnikateľské subjekty. Akcia je platná do vypredania zásob. Financovanie formou finančného lízingu. Poiste-
nie zahŕňa havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie. Spôsob použitia je Bežné použitie.  Financovanie zabezpečuje ČSOB Leasing, a.s. (IČO: 35 704 713).


