
Več informacij najdete na spletni strani
www.truck.man/genuine-parts

A-MB d.o.o.
Servisni partner MAN Truck & Bus
Jadranska cesta 25
2000 Maribor
www.a-mb.si

Rezervni deli
T: +386 (0)2 333 55 26 ali 12
G: +386 (0)51 638 936
F: +386 (0)2 333 55 29
E: trgovina@a-mb.si

Servis
T: +386 (0)2 333 55 23 ali 43
G: +386 (0)51 638 931
F: +386 (0)2 333 55 47
E: man@a-mb.si

12/2017 Besedilo in slike niso zavezujoči.
Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnega 
 napredka. Vse navedbe v predmetni tiskovini ustrezajo stanju 
v času izdaje.

MAN Truck & Bus – član skupine MAN

ZmAgA 
 KVALITETA
Originalni nadomestni deli MAN

AKCIJS
KO 

OBDOBJE 
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01.

 – 31
.03

.18

NIČ NI BOLJŠE 
OD ORIgINALA.
In za najboljše ni nadomestila.
MAN-ova tovorna vozila potrebujejo originalne 
 nadomestne dele MAN – nič drugega ne bo zadostovalo. 
Kakovost originalnih nadomestnih delov MAN se vedno 
izplača – navsezadnje sta zanesljivost in varnost osnova 
učinkovitosti pri uporabi vozila in zagotavljata trajnostno 
zmanjšanje skupnih stroškov lastništva (TCO).

Izkoristite akcijsko ponudbo in zagotovite vašemu 
MAN-u to kar si zasluži – najboljše. 

MAN je sinonim za vrhunsko kvaliteto s kateropodaljšuje 
življenjsko dobo vašega vozila. Ob tem MAN  servis 
 zagotavlja, da so nadomestni deli vgrajeni hitro in 
natančno.
S temi prednostmi ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo 
vedno v vrhunski formi.

STOJImO ZA 
SVOJImI OBLJUBAmI.

Originalni nadomestni deli MAN
zagotavljajo:
n zanesljivost in varnost
n manj porabljenega časa v delavnici
n dolgoročno zmanjšanje obratovalnih stroškov
n povečano vrednost vozila pri nadaljni prodaji

MAN servis – ugoden, zmogljiv in hiter – nudi:
n visoko usmerjenost h kupcem na vseh MAN-ovih 

 servisnih točkah
n visoko usposobljeno osebje, ki svoje znanje nenehno 

izpopolnjuje
n uporabo visokotehnoloških in specialnih orodij MAN

fl_Parts_Kampagne_I_2018_Lkw_Sauberkeit_si_3.indd   1-4 10.01.18   11:03

A-MB, trgovina in storitve, d.o.o., PE CELJE
Servisni partner MAN Truck & Bus
Ipavčeva ulica 21
3000 Celje
www.a-mb.si

Rezervni deli
T: +386 (0)3 426 13 56
G: +386 (0)31 627 805
F: +386 (0)3 426 12 14
E: amb.celje@a-mb.si

Servis
T: +386 (0)3 426 12 15
G: +386 (0)41 957 704
F: +386 (0)3 426 12 14
E:milan.hribernik@a-mb.si



Izpušni glušniki 
od 175, 36 €

Filtri
od 2,76 €

Blažilniki udarcev 
od 88,90 €

Akumulatorji
od 99,60 €

Zračne vzmeti in zračni mehi
od 76,29 €

Patrone zračnega 
sušilnika 
od 28,29 €

Deli za listnate vzmeti
od 21,49 €

Odbijači
od 156,52 €

Blatniki 
od 39,00 €

Sedeži in kompleti za 
popravilo 
od 729,23 €

Termostati in ohišja 
 termostatov
od 14,27 €

Deli za vstopni zaboj 
od 40,97 €

Čisto za nas ni le beseda temveč miselnost s katero  delujemo 
na vseh področjih.

Vsak izmed izdelkov, ki smo jih za vas vključili v posebno 
ponudbo, je namenjen istemu cilju: zagotoviti razpoložljivost 
vozil ter povečati vašo dobičkonosnost in učinkovitost. 
Akcijska ponudba vsebuje izdelke, ki lahko pripomorejo k 
bolj udobnemu in prijetnemu delovnemu mestu za volanom 
tovornjaka, kar je v končni fazi dobro tudi za poslovanje.

ČISTO JE BOLJŠE IN 
HKRATI DOBRO ZA POSEL. AKCIJSKA PONUDBA

SAmOORIgINALNI DELI  za vaŠmAN

Originalni nadomestni deli MAN
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