
Dobre
roczniki.
Program dla 
pojazdów MAN 
starszych niż 5 lat. 

C
zę

ści Zamienne i Serw
is 

M
A

N

PAkieTy olejoWeW ATrAkcyjnycHcenAcH



Dobre roczniki.

Zależy nam, aby każdy pojazd MAN miał jak najlepszą 
opiekę niezależnie od daty wyjazdu z fabryki. Dlatego 
stworzyliśmy ten wyjątkowy program serwisowy, 
z myślą o użytkownikach pojazdów ciężarowych 
i autobusów starszych niż 5 lat, w którym Twój 
MAN zostanie otoczony obsługą wykwalifikowanej 
kadry Autoryzowanych Stacji Obsługi, jednocześnie 
proponując najlepszą cenę, w stosunku do jakości 
oferowanych usług.
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co oferujemy?

**)  W ramach programu „Dobre Roczniki Assistance” stacja realizuje 
wyjazdy samochodu serwisowego za darmo, do pojazdów objętych 
promocją, w odległości maksimum 50 km od swojej lokalizacji 
pod warunkiem naprawy w ASO. Cena usługi wyjazdu powyżej 50 
km podlega indywidualnej negocjacji klienta ze stacją realizującą 
zgłoszenie.

Pakiety olejowe
Przegląd olejowy dla pojazdów MAN  �

starszych niż 5 lat w atrakcyjnych 
cenach.

usługę Assistance
Jeśli Twój pojazd uległ awarii zgłoś ten   �

fakt najbliższej Autoryzowanej Stacji  
Obsługi MAN w Polsce i skorzystaj 
z usługi Dobre Roczniki Assistance - 
dojedziemy do Ciebie za darmo!**

Pakiety uszyte na miarę
Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej oferty  �

- stworzymy dla Ciebie dowolny pakiet 
serwisowy nawet do 38% taniej.

kontrolę pojazdu
W przypadku skorzystania z pakietu  �

serwisowego na przegląd olejowy lub 
innego pakietu na dowolne naprawy 
gwarantujemy przeprowadzenie 
diagnostyki komputerowej wraz 
z inspekcją 40 punktów w Twoim 
pojeździe.



 

Więcej energii  
DlA TWojego lWA.

W biznesie najbardziej poszukiwanym połączeniem 
jest najwyższa jakość w możliwie najlepszej cenie. 
Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa promocyjną 
ofertę na wymianę oleju i filtrów do wybranych typów 
pojazdów MAN.
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Ekonomia przede wszystkim ➜

2 lata gwarancji na Oryginalne Części Zamienne MAN, �

Niższy całkowity koszt utrzymania pojazdu (TCO),  �

dzięki większej trwałości części i dłuższym okresom 
międzyprzeglądowym,
Gwarancja niezawodności oraz wyższa wartość  �

pojazdu przy odsprzedaży przez zastosowanie 
Oryginalnych Części Zamiennych MAN.

 Naszą siłą jest jakość świadczonych usług ➜

Wysoki standard zaplecza technicznego to gwarancja  �

skuteczności przeprowadzanych napraw,
Doświadczenie i kwalifikacje naszego personelu  �

warsztatowego dają pewność przeprowadzenia 
czynności serwisowych, w możliwe najkrótszym czasie.

 Zawsze w zasięgu ręki ➜

Rozbudowana sieć serwisów w całej Europie, �

Godziny pracy warsztatów dopasowane   �

do oczekiwań klientów,
Mobilna pomoc techniczna dostępna 24h na dobę. �

DlAczego AuToryzoWAne 
STAcje obSługi mAn?



Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem 
technicznym. W przypadku znaczącej zmiany kursu EUR/PLN cena detaliczna może ulec zmianie. 
Więcej informacji u doradców serwisowych Twojego Autoryzowanego Partnera Serwisowego MAN.

Oferta ważna do odwołania, w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus 
w Polsce uczestniczących w promocji „Dobre Roczniki”. Podane ceny mają charakter cen 
sugerowanych, tzn. mogą się różnić od cen oferowanych w poszczególnych stacjach serwisowych 
działających w sieci MAN Truck & Bus w Polsce. O kwalifi kacji pojazdu do programu „Dobre 
Roczniki“ decyduje rok produkcji umieszczony w dowodzie rejestracyjnym. Rabat 38% na własny 
pakiet serwisowy ma charakter informacyjny. Został on określony na konkretnym przykładzie 
w którym robocizna i części zamienne są w proporcjach 30/70.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN 
na podstawie Ogólnych Warunków Gwarancyjnych MAN.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
kontakt.polska@man.eu
www.mantruckandbus.pl

+1
RÓB ZAKUPY, 
ZBIERAJ PUNKTY 
I ODBIERAJ NAGRODY 
W PROGRAMIE 
MAN TRUCKER’S 
WORLD.

WWW.MAN-TRUCKERS-WORLD.PL

APlikAcjA 
SerWiS mAn PolSkA

znAjDŹ nAjbliŻSzĄ  �

AuToryzoWAnĄ STAcję 
obSługi mAn,
DoWieDz Się Więcej  �

o AkTuAlnycH PromocjAcH,
PoDziel Się SWojĄ oPiniĄ. �


