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MAN Truck & Bus Polska 

Dział Komunikacji 

Al. Katowicka 9, Wolica 

05-830 Nadarzyn 

 

Wszelkie pytania należy kierować 

do: 

Marta Stefańska 

Tel.  +48 22 738 69 10 

Marta.Stefanska@man.eu 

www.mantruckandbus.pl 

 

Wolica  02.03.2015 Czyste i stylowe – wiosenna oferta serwisowa dla 

pojazdów MAN. 

 

Od 01.03.2015 ruszyła nowa wiosenna oferta serwisowa MAN Truck & Bus 

Polska, która dotyczy oryginalnych części zamiennych MAN oraz usług 

serwisowych w obniżonych cenach.   

Zanieczyszczone elementy filtrujące, wkłady filtrów, mogą znacznie 

pogorszyć osiągi, a także spowodować awarię, a w następstwie prowadzić 

do przestojów pojazdów. Troska o czystość przynosi wielkie korzyści dla 

pojazdu i jego właściciela. 

Oryginalne filtry powietrza MAN zapewniają doskonałą ochronę silnika dzięki 

wysokiemu współczynnikowi oczyszczania, optymalnemu dopasowaniu oraz 

trwałej stabilności mechanicznej. Filtry oleju dostarczane przez MAN 

charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną nawet na nowoczesne 

oleje silnikowe, a filtry paliwa doskonale chronią przed uszkodzeniami układu 

wtryskowego.  

„Wiosna tradycyjnie kojarzy się ze zmianami, porządkami, przygotowaniem 

pojazdów do nowego sezonu. Dlatego właśnie dla wszystkich użytkowników 

pojazdów MAN przygotowaliśmy ofertę specjalną, dzięki której ich pojazdy 

będą czyste i stylowe. Niezawodna i wykwalifikowana kadra serwisowa oraz 

Oryginalne Części Zamienne MAN zapewnią wysoką funkcjonalność oraz 

dłuższą żywotności pojazdu.”- powiedział Bartłomiej Ciemiński – dyrektor ds. 

serwisu w MAN Truck & Bus Polska. 

Oferta obowiązuje do 31.05.2015 we wszystkich Autoryzowanych Stacjach 

Serwisowych MAN na terenie kraju. 

Więcej informacji na temat sieci serwisowej oraz aktualnej oferty serwisowej 

MAN znajduje się w mobilnej aplikacji Serwis MAN Polska, którą można 

pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play na telefon z systemem Android.  

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań 

transportowych. W roku 2013 jej obroty przekroczyły 15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy 

ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich 

zakładach na całym świecie ponad 53 500 pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we 

wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.  


