CAMPANHA MANUTENÇÃO
Afinação de válvulas:

Um mau ajuste de válvulas provoca avarias no seu motor, falta de potencia e
aumento de consumo de combustível. Por isso é imprescindível comprovar a
folga das válvulas do seu motor.
Por isso a MAN recomenda realizar uma afinação de válvulas cada vez que
mude o óleo ao seu motor. Aproveite agora a nossa oferta única incluindo
materiais e mão de obra nos motores common rail.

Tipo de motor:

MAN Genuine Oil e Filtros Originais MAN para camiões e autocarros:
O Serviço MAN está sempre ao seu lado. O nosso objetivo é o de assegurar
um veiculo fiável e confortável 24 horas por dia em 365 dias ao ano. É o
momento de preparar o seu MAN para a campanha de trabalho.
Aposte na qualidade dos Filtros e Óleos Originais MAN e garantimos uma
maior vida útil para o seu veiculo – agora a um preço mais acessível.

Tipo de motor:
Motores D20, D26 Euro VI . Excellence M3677
Motores D20, D26 Euro 5 e anteriores. Excellence M3677
Motores D20, D26 com respiro Excellence M3677
Motor D0836 - Robust M3277
Motor D0834 - Robust M3277
Motor D0836 - Excellence M3677
Motor D0834 - Excellence M3677
Motor D28 - Robust M3277 - Vareta verde
Motor D28 - Robust M3277 - Vareta vermelha

Preço*:
387 €
393 €
452 €
308 €
247 €
308 €
247 €
351 €
318 €

*A oferta inclui muda de óleo, os filtros de óleo, gasóleo, separ, o ECOLUB, a anilha
do tampão do cárter, o jogo de juntas separ e a mão de obra, preços sem iva.

Oferta válida de 01.10. – 31.12.2017

Camião:

D20 e D26
D28
D0836
D0834

125 €
160 €
100 €
80 €

Muda de Filtro Adblue para TGX:
Tipo de Motor:

D20, D26

Autocarro:

178 €
202 €
125 €
94 €

Preço:

123 €

AC-MANutenção e Comercio de Veículos, S.A.
Leiria

-

Aveiro

-

Viseu

