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OSLAVUJEME 25 ROKOV MAN
NA SLOVENSKU...
... SO ŠPECIÁLNOU
PONUKOU PRÍSLUŠENSTVA.

MAN Truck & Bus
Slovakia s.r.o.

RASTIEME SPOLU
1997 – 2022

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 špeciálnu ponuku
príslušenstva.

Vďaka originálnym LED projektorom MAN, je
nastupovanie a vystupovanie z vozidla jedinečný
zážitok a to hlavne v noci. Po otvorení dverí sa
lev MAN alebo logo MAN premietnu na vozovku.
Vďaka jednoduchej inštalácií je možné originálny
LED projektor MAN nainštalovať do každého
nákladného vozidla MAN s integrovaným
osvetlením vstupu behom niekoľkých minút.

Originálny cestovný kávovar MAN
umožňuje ľahkú a rýchlu prípravu
kávy. Kávovar sa jednoducho
pripojí k 24V zásuvke na zapaľovač.
Vďaka jednoduchému ovládaniu je
možné vychutnať si čerstvú kávu do
štyroch minút. Okrem jednoduchej
manipulácie, vyniká kávovar aj
elegantným dizajnom

K3.77620-6000
Cestovný automatický kávovar
Akciová cena: 103 €

U1.25203-0000
LED projektor dverí (LION/ MAN)
Použitie pre: všetky TGL, TGM, TGS, TGX
s už nainštalovaným osvetlením vstupu dverí
Akciová cena: 88 €

Originálna pištoľ na stlačený
vzduch MAN umožňuje čistenie
interiéru vozidla stlačeným
vzduchom.
81.66818-6034
Sada vzduchovej pištole
Akciová cena: 67 €
Montážny materiál so zľavou 15 %

K3.12210-6000
Vonkajšia ochrana nádrže
PHM proti krádeži
Použitie pre: všetky nádrže
PHM od MAN
Akciová cena: 61 €
Ochranný kryt palivovej nádrže z kvalitného hliníka
chráni pred krádežou paliva z nádrže. K dispozícii je
taktiež prevedenie integrované do hrdla nádrže a ventil
proti vyliatiu.

Pohodlnú hojdaciu sieť, ktorá zaisťuje uvoľnené sedenie, je možné
pripevniť nad lôžko. Maximálny možný komfort je v kombinácií
s 21,5“ televízorom, ktorý je tiež možné domontovať do vozidla.
Jednoduché uloženie zrolovaním a zaistením pomocou pútka.
U1.62159-5010
Hojdacia sieť
Použitie pre: všetky TGX od MY 2020
Akciová cena: 179 €
Montážny materiál so zľavou 15 %

Originálne strešné svetelné rampy MAN boli špeciálne
navrhnuté tak, aby zodpovedali tvaru kabíny a môžu byť
vybavené štyrmi prídavnými svetlometmi. So systémom
osvetlenia na mieru, vám vaše vozidlo poskytne lepšie
osvetlenie vozovky a pracovného priestoru pred vozidlom.
U1.62980-6016
Svetelná rampa (držiak) bez svetlometov GX Individual
Použitie pre: TGX GX od MY 2020 so slnečnou clonou aero
Akciová cena: 1165 €
U1.25101-6004
Svetlomet SUPER OSCAR LED 25
Akciová cena: 242 €
Montážny materiál so zľavou 15 %
Na odpočívadlách sú noci dlhé a často tiež nudné. S originálnym televízorom
MAN si budete môcť užívať chvíle odpočinku vo vozidle s filmami v špičkovej
HD kvalite, alebo za pomoci DVB-T antény aj s televíznymi stanicami. Relax
nikdy nebol lepší.
U1.28210-6034
Televízor 21,5“ s integrovaným DVD
prehrávačom
Použitie pre: TGX od MY 2020
Akciová cena: 368 €
Montážny materiál so zľavou 15 %

U1.28210-6035
SCS – bočný kamerový systém,
sada, so zobrazením na MMT3
Použitie pre: všetky TGL, TGM,
TGS a TGX od MY 2020
Akciová cena: 368 €
Montážny materiál so zľavou 15 %
K3.28210-6002
Zadná kamera 100° PAL (pre inštaláciu hore)
Akciová cena: 244 €
Montážny materiál so zľavou 15 %
Väčšine nehôd nákladných vozidiel je možné predchádzať.
Kamerové systémy ponúkajú prakticky úplný prehľad nad
okolím a eliminujú tak mŕtve uhly. Ich prínos je väčšia bezpečnosť
pre všetkých účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade
aj pre vodiča. Vďaka širokej ponuke kamerových systémov máme
riešenie pre každú požiadavku.

Bočný kamerový systém MAN je
rozumným doplnkom asistenta odbáčania.
Vďaka kamerovému systému môže vodič
na obrazovke monitoru sledovať aktuálnu
situáciu a lepšie tak vyhodnotiť potenciálne
nebezpečenstvo na ktoré ho zároveň
upozorní výstražné LED svetlo na A-stĺpiku.
K dispozícií je aj DVS (Direct Vision
Standard) pre londýnske normy.

K3.62860-6005
Sada velurových kobercov (logo Lion)
Použitie pre: TGX >MY 2020
Akciová cena: 81 € (cena za sadu)

Prevedenie PREMIUM
z pravej kože prináša
do kabíny luxus a prestíž.
Umožňuje využívanie funkcie
klimatizácie sedadla vďaka
mikro perforáciám v oblasti
sedadla a operadla. Koža
najväčšej kvality sa ľahko
udržiava a je odolná.
K3.62360-6001
poťah sedadla Premium
Použitie pre: MY2020 „Comfort/LUXUS+“
s nastaviteľným pásom
Akciová cena: 251 €

81.62861-0163
Velurový koberec v strede kabíny
Použitie pre: TipMatic a kabíny GN, GM a GX
Akciová cena: 82 €
Teraz k dispozícií ako sada: nové textilné koberce
v dizajne MAN vyrobené z vysoko kvalitného velúru
a ihlovej plsti s maximálnou presnosťou. Chráni priestor pre
nohy pred znečistením a poškodením a ľahko sa čistí. Jej
dizajn je dokonale zladený s interiérom vozidiel.

K3.62360-6005
Poťah sedadla Robust
Použitie pre: MY2020 „Comfort/
LUXUS+“ s nastaviteľným
pásom
Akciová cena: 84 €
Prevedenie ROBUST zaručuje
odolnosť a vďaka vysokej
odolnosti vydrží používanie vo
vozidle po dlhú dobu. Dizajn
je atraktívne jednoduchý
a zámerne univerzálny. Použité
materiály sa ľahko udržujú a sú
umývateľné.

K3.62360-6003
Poťah sedadla Sportive
Použitie pre: MY2020 „Comfort/LUXUS+“ s nastaviteľným pásom
Akciová cena: 116 €
Prevedenie SPORTIVE má výslovne športový vzhľad vďaka špeciálnemu športovému
dizajnu a farebne odlíšeným vložkám. Zaujme nielen dizajnom, ale tiež materiálom,
ktorý sa obzvlášť ľahko udržiava a je možné ich prať.

Uvedené ceny sú doporučené a kalkulované bez DPH. Konkrétnu použiteľnosť dielca je potrebné overiť podľa VIN vozidla v autorizovanom servise
MAN. Texty a ilustrácie sú nezáväzné. Ponuka je platná v participujúcich autorizovaných servisoch MAN do vypredania zásob.

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

MAN Truck & Bus – Člen skupiny TRATON

