
 

   

Puhdas ja tyylikäs.
Aidot MAN Genuine Parts  - ®

varaosat. Tutustu tarjouksiimme! 
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Erikoistarjouksia
rajoitetun ajan!

Saatavilla vain
2.3.-31.5.2015.

Huolto- ja varaosapisteet Suomessa:

SAVON REKKAHUOLTO OY

Puh. 0400-911177

Konekesko Oy

   
MAN-maahantuonti
Puh. 010 53034
Kartanonherrantie 5
02920 ESPOO

Lisätietoja jälleenmyyjältäsi:

 

MAN Truck & Bus – A member of the MAN Group

Painos 12/2014 · Tekstit ja kuvat eivät ole sitovia.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia teknisistä syistä.

Kaikki tekniset tiedot perustuvat painohetken tilanteeseen.
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Puhtaaseen työhön.

Lootuksen kukka on puhtauden symboli sen ainutlaatuisen 
terälehden rakenteen vuoksi. Lika yksinkertaisesti putoaa sen
lehdiltä jälkiä jättämättä. Puhtaudesta on myös suurta hyötyä
ajoneuvollesi. Tukkeutuneet suodattimet vaikuttavat ajoneuvosi

Luotettava MAN-huolto ja aidot MAN Genuine Parts® varaosat
säästävät sinut näiltä epämiellyttäviltä tilanteilta ja varmistavat

 puhtaan työsuorituksen. MAN tarjoaa mahdollisuuden suunnitella
ja kehittää työympäristöä puhtaaksi ja tyylikkääksi. Tutustu “Puhdas
ja tyylikäs”- kampanjan tarjoustuotteisiin ja huoltopaketteihin.
Seuraavilta sivuilta näet yleiskatsauksen tarjonnastamme.

käyttöön ja voivat johtaa pysyviin vaurioihin ja turhiin viivästyksiin.

Kampanjahinnat ovat
saatavissa tietyille
MAN-varaosille “Puhdas ja
tyylikäs”- kampanjan ajan
2.3.-31.5.2015.

Pidämme lupauksemme:    
Tuloksellista tehokkuutta.

MAN 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 ovat aina valmiina käyttöön luotettavasti koko 
elinkaarensa ajan. 

Aidot MAN Genuine Parts - varaosat edustavat:®

Luotettavuutta ja turvallisuutta
Nopeita läpimenoja
Käyttökustannusten vähenemistä pitkällä aikavälillä
Parempaa jälleenmyyntiarvoa

MAN- Huoltokorjaamomme: Edullinen, tehokas ja nopea.
Korkea asiakaspalvelun taso koko MAN- huoltoverkostossa
Pätevä huoltohenkilökunta jatkuvan koulutuksen ansiosta
MAN-erikoistyökalujen käyttö



MAN Genuine 
Istuimenpäälliset*

alk. 
150 €

MAN Genuine 
Suodatinsarja

MAN Genuine 
Startit ja laturit

alk.
120 €

alk.
550 €

alk
79 €

MAN Genuine
Ad-Blue suodatinsarja

alk.
92 €

MAN Genuine
Velour lattiamatot

alk.
266 €

MAN Genuine 
Paine-ilma äänitorvet

alk.
40 €

MAN Genuine 
Koristekapselit

alk.
236 €

MAN Genuine 
Häikäisysuojat

alk.
663 €

MAN Genuine 
Jäähdyttimen suojukset

  *  Ethän käytä istuinlämmitintä ja tuuletusta, kun autoon on asennettu 
istuimenpäällinen.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %
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Aidot MAN Genuine Parts® - varaosat. 
Yleiskatsaus puhdas- ja tyylikäs
valikoimaamme.

 
MAN- Huoltokorjaamomme
antavat mielellään lisätietoja
kaikista kampanjaan sisältyvistä
tuotteista.



alk.
119 €

alk.
228 €*
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Aloita säästä minen nyt.
Kiinteät hintapaketit MAN-
ajoneuvon ilmastointijärjestelmän
huollosta ja moottorin öljynvaihtohuollosta

Tarjoamme ilmastointijärjestelmän huollon ja moottorin öljynvaihtohuollon
MAN- ajoneuvoosi kilpailukykyisenä kiinteähintaisena pakettina.  
Valitsemalla MAN-huollon varmistat, että ajoneuvosi pysyy parhaassa
mahdollisessa käyttökunnossa.

MAN- kiinteähintaiset huoltopaketit ovat aina saatavissa 
kilpailukykyiseen hintaan.

Saatavissa seuraavat paketit sisältäen vaihtotyöt ja varaosat:

Jarrupalojen ja/tai jarrulevyjen vaihto

Rumpujarrujen jarruhihnojen ja jarrurumpujen vaihto

Kytkinpakettien vaihto

Huollon laajuus:

 Kaikkien osien visuaalinen tarkastus

 Kylmäaineen vaihto

 Ilmastointijärjestelmän toiminnallisuuden
ja tehokkuuden tarkastus

Kiinteähintainen ilmastointi-
järjestelmän huoltopaketti

Huollon laajuus:

Moottorin öljynvaihto sisältäen öljyn

Öjynsuodattimen vaihto uuteen

Polttoaineen esisuodattimen vaihto
(jos asennettuna)

Kiinteähintainen öljynvaihdon 
huoltopaketti

AdBlue- suodattimien vaihto
(*riippuen moottorin päästöluokasta
ja mallista)

Moottorin venttiilien säätö
(*riippuen päästöluokasta ja mallista)

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %


