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Originální akumulátory MAN
Spolehlivé za každého počasí

Originální akumulátory MAN
vaše plus v oblasti energie.

Nové originální akumulátory MAN představují dokonalé řešení, pokud potřebujete maximální výkonnost,
spolehlivost a životnost. Díky minimalizované spotřebě elektrolytu přesvědčují během provozu vozidla svými
nulovými požadavky na údržbu. Inovační ukotvení bloku článků a použití vložek ze skelné tkaniny zajišťuje
mimořádnou odolnost proti vibracím a výbornou životnost.
Nejen zima přináší vyšší nároky na výkon vašich akumulátorů.
 Startování při nízkých až extrémně nízkých teplotách.
 Používání elektrického vytápění (kabiny, sedadel, oken a zrcátek).
 Používání elektrospotřebičů (kávovar, vnitřní osvětlení, TV, rádio, zvedací čelo aj.)
 Svícení během celého dne.

AKČNÍ NABÍDKA PLATNÁ OD 1. 7. 2017 DO 31. 3. 2018
Číslo dílu

Popis

07.97020-1552

155AH-K2-WF-GF/GL

4 520,- Kč

07.97020-1752

175AH-K2-WF-GF/GL

3 786,- Kč

07.97020-2252

225AH-K2-WF-GF/GL

6 039,- Kč

Typy pro údržbu





Je povrch čistý a suchý?
Jsou póly pevné a čisté?
Jsou kabely pevně připojené?
Kontrolujete stav akumulátoru pravidelně?

Akční cena

MAN originální akumulátory







Moderní výrobní technologie.
Pouze kvalitní materiály a robustní konstrukce.
Vysoká úroveň ochrany proti vibracím.
Minimální samovybíjení a vysoký startovací výkon.
Výjimečně dlouhá životnost.
Zcela bezúdržbový provoz.

Originální díly MAN nyní nově s dvouletou zárukou.

Při montáži v autorizovaném servisu se záruka vztahuje i na úhradu nákladů práce
servisu a případné následné škody, které vadný díl způsobil.
Záruka je platná ve všech evropských autorizovaných servisech MAN.

Váš autorizovaný servis MAN

ČSAD STTRANS a.s.
U Nádraží 984
386 13 Strakonice
Telefon:
vedoucí servisu 724 008 408
sklad ND
383 316 263

www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

Uvedené ceny jsou kalkulované bez DPH. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném servisu MAN.
Texty a ilustrace jsou nezávazné.

