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Pidämme lupauksemme:
Tuloksellista tehokkuutta.
SAVON REKKAHUOLTO OY

MAN-huolto edustaa erityisen korkeata laatua ja siten maksimoi
ajoneuvosi käyttöiän. Lisäksi MAN-huolto varmistaa, että varaosat
asennetaan nopeasti ja sujuvasti, jotta vältyt turhilta viivästyksiltä
korjausten ja huoltojen aikana. Näiden ansiosta ajoneuvosi on aina
luotettavasti käyttövalmiina koko elinkaarensa ajan.

Puh. 0400-911177

Aidot MAN Genuine Parts® - varaosat edustavat:
Luotettavuutta ja turvallisuutta
Nopeita läpimenoja
Pienempiä käyttökustannuksia pitkällä aikavälillä
Parempaa jälleenmyyntiarvoa
MAN- huoltomme: Edullinen, tehokas ja nopea.
Korkea asiakaspalvelun taso koko MAN-huoltoverkostossa
Pätevä huoltohenkilökunta jatkuvan koulutuksen ansiosta
MAN-erikoistyökalujen käyttö

Konekesko Oy
MAN-maahantuonti
Puh. 010 53034
Kartanonherrantie 5
02920 ESPOO
Lisätietoja jälleenmyyjältäsi:
www.mantruckandbus.ﬁ

Miellyttävään
työilmapiiriin.

Kiinteähintaiset MAN- ilmastointijärjestelmän huoltopaketit

Painos 12 2014 · Tekstit ja kuvat eivät ole sitovia.
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia teknisistä syistä.
Kaikki tekniset tiedot perustuvat painohetken tilanteeseen.

MAN Truck & Bus – A member of the MAN Group
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Kiinteähintainen MANilmastointijärjestelmän huoltopaketti
➜ Kiinteästi hinnoitellun huoltopaketin edut sinulle:
¡
¡
¡
¡

Mahdollisuus hengähtää
työskennellessä.
Lämpötilat voivat nousta nopeasti kesken työpäivän, erityisesti
lämpiminä kesäpäivinä. Jos ohjaamon lämpötila on liian korkea,
suorituskykysi heikkenee. Sisälämpötilan noustessa kuljettajan
keskittymiskyky laskee, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Helpottaa kustannusten hallintaa ja suunnittelua
Parasta kaluston huolenpitoa - pitkä käyttöikä
Maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulumisella

Huoltopaketin sisällön laajuus:

➜ Ilmastointijärjestelmän huollon etuja:

¡
¡
¡
¡

Kaikkien osien visuaalinen tarkastus
Kylmäaineen vaihto ja tarvittavan kompressoriöljyn lisäys
Sisäilmansuodattimen vaihto
Ilmastointijärjestelmän toiminnallisuuden ja
tehokkuuden tarkastus.

Lisääntynyt turvallisuus tieliikenteessä miellyttävän
ohjaamon sisäilman ansiosta
Lisäkustannusten välttäminen huoltamalla ilmastointijärjestelmä säännöllisesti

Turvatakseen ajomukavuutesi ja turvallisuutesi MAN suosittelee
ilmastointijärjestelmän huoltoa vähintään kerran vuodessa.
Miellyttävä sisäilma takaa parhaan suorituksen.

Houkutteleva “kaikki sisältyy hintaan”- ratkaisu

Epämiellyttävien hajujen välttäminen bakteereista ja
homeesta johtuen

Ota yhteyttä MAN-huoltokumppaniisi ja saat ajoneuvokohtaisen
tarkan hinnan. Löydät lähimmän MAN- huoltokeskuksen osoitteesta:
www.mantruckandbus.ﬁ

Positiivinen vaikutus kuljettajan terveyteen ja suorituskykyyn
Pätevä huolto MAN-huoltokorjaamolla

Varmista kiinteähintainen tarjouksemme Ole yhteydessä MAN- huoltokumppaniisi
heti tänään!
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