JEDEN TGE - MOŻLIWOŚCI WIELE,
ZA TAK NIEWIELE.
TO NIE VAN. TO MAN.

OD

644

ZŁ

MIESIĘCZNIE

Opłata leasingowa 644 zł + VAT dla wybranej konfiguracji MAN TGE przy udziale własnym
45%, 72 miesiącach leasingu, wartości końcowej 10% i koszcie finansowania 103,22%. Możliwe
są również inne konfiguracje MAN TGE, okresy finansowania, udziały własne, wykupy.
W takim przypadku opłata miesięczna może być wyższa niż 644 zł + VAT lub niższa.

100,5

%

PROMOCYJNY
LEASING

Promocyjny leasing 100,5 % przy walucie PLN, wpłacie początkowej 45%,
24 miesiącach finansowania i wykupie 20%. Możliwe są również: inne waluty,
okresy finansowania, wpłaty początkowe, wykupy, ale suma wszystkich spłat
może być w takim przypadku niższa niż 100,5% lub wyższa.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ani umowy przedwstępnej zgodnie z art. 389 KC. Ostateczną akceptację propozycji leasingu podejmuje
właściwy organ decyzyjny firmy leasingowej.

Szczegółowe warunki kampanii JEDEN TGE - WIELE MOŻLIWOŚCI można uzyskać pod numerem
telefonu 600 82 82 82 lub w sieci sprzedaży MAN Truck & Bus Polska.

NASZ PAKIET DLA KURIERA
Asystent hamowania
awaryjnego w standardzie
sam zatrzyma pojazd
w przypadku wykrycia
przez radar przeszkody.

Elektromechaniczne wspomaganie
w połączeniu z aerodynamiką
(Cx= 0,33) zapewniają najniższe
w klasie średnie zużycie paliwa od
7,1 l / 100 km.

1311 mm

Największa i najlepiej
wyciszona kabina
- klimatyzacja i fotel
komfort z pełną regulacją
w standardzie.
Tylny próg wejściowy
tylko 39 cm ułatwia pracę
kierowcy i redukuje
zmęczenie.

Zadzwoń! 600 82 82 82

Fabryczna kamera cofania to
niezawodny „asystent cofania”
z precyzją manewru do kilku cm.

270˚

270° kąt otwarcia drzwi tylnych oraz
rekordowa szerokość drzwi bocznych
wraz z płaską ścianą grodziową to
szybszy i bezpieczny załadunek.

Mobile

24/7

270º kąt otwarcia drzwi tylnych, tylny zderzak ze stopniem, kamera cofania są elementami wyposażenia opcjonalnego.
Warunki i szczegóły gwarancji mobilności są dostępne w odrębnym dokumencie OWG MAN.

Gwarancja mobilności pomoc MAN
w przypadku awarii na drodze,
zastępczy samochód dostawczy
lub nawet rekompensata pieniężna
to standard usług w MAN.

