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Odpružení kabIny - kOmpOnenty

20%
SLeva

SCanIa
servisní služby

PLATNOST
AKCE:

01.07. - 30.09.
2018

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

DALŠÍ
BALÍČKY
UVNITŘ

KATALOGU 

„Odpružení Scania kabin je navrženo 
s ohledem na zajištění maximálního 
komfortu na jakémkoliv povrchu 
vozovky. Správná kombinace vzájemně 
sladěných dílů vede k odpružení 
kabiny, které je pro ni optimální 
a nezpůsobuje zbytečné vibrace 
a kymácení vozidla. Dosáhneme tím 
vyššího pracovního komfortu 
pro řidiče, navíc zabráníme jeho únavě 
a zvýšenému riziku chyby během 
řízení.”

Jan Laštovka
prodejce servisních služeb 
servis České Budějovice



nabídka 
ServISníCH Sad

Odpružení kabIny 
SCanIa

název kód balíčkU cena

Zavolejte a rezervujte si termín. Naše servisy s kvalifikovaným týmem 
vykonají opravy v co nejkratší době.

20% SLeva na vybrané 
kOmpOnenty Odpružení 
kabIny

od 2 406 kč

20%

Pro snažší plánování vašich 

nákladů na opravy jsme 

připravili speciální nabídku -   

výměnu vybraných komponentů 

v balíčku, který obsahuje zároveň 

i cenu práce.

Balíčky obsahují cenu práce i náhradních dílů. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nabídka je platná od 1. července do 30. září 2018.

Výměna spodního uložení měchu pérování kabiny

• 2171713

• 2171715

Výměna předního pouzdra stabilizátoru kabiny

• 1755638

Výměna zadního pouzdra stabilizátoru kabiny

• 2183266

• 2183267

Výměna pouzder stabilizátoru kabiny 

a spodního uložení měchu pérování kabiny

• 2171713

• 2171715

Výměna zadních pouzder perování kabiny

• 1894408

CZFPR1860001

CZFPR1860002

CZFPR1860003

CZFPR1860004

CZFPR1860005

CZFPR1860006

CZFPR1860007 

CZFPR1860008

2 899 kč

4 699 kč

10 399 kč

3 959 kč

3 899 kč

15 370 kč

17 189 kč

2 406 kč



SCanIa pŘíSLuŠenStví
kabina nové generace
scania

DALŠÍPRODUKTYNAJDETENA STRÁNCE accessories. scania.com

ZaŘíZení prOtI 
krádežI paLIva
Zábrana pro ochranu paliva v provedení
zachovávajícím potřebný plnicí průtok.

Vysoké
Nízké

název č.položky cena

2457921
2457923

1 671 kč
1 599 kč

textILní rOHOžky
Textilní rohožky zútulňují kabinu a usnadňují 
její úklid. Horní strana rohožky je měkká, 
odolná tkanina, spodní strana je gumová.

náLepka GrIffIn
Poloviční Griffin podtrhuje design vozidla. 
Dodávané v páru. Barva stříbrná.

kLakSOn beam
Ještě víc si zatraktivněte svoje vozidlo pomocí 
vzduchových klaksonů Beam s nápisem Scania. 
Klakson dodáváme spolu s držákem. Intenzita 
zvuku je 108 dB, měřená ze vzdálenosti 1,5 m. 
E3 40708 a  E3 42231 certifikát.

Velikost: 1827 x 1007 mm
Velikost: 1200 x 614 mm
Velikost: 1827 x 855 mm

Provedení nerezová 
ocel (55 cm)

název

název

název

č.položky

č.položky

č.položky

cena

cena

cena

2536321
2536322
0589804

2034799

7 765 kč
7 254 kč
7 087 kč

2 007 kč

680 kč

od 7 087 kč

2 007 kč

Zaručená kvaLIta

Barva černá 
- strana řidiče
Barva černá 
- strana spolujezdce

2095280

2109585

680 kč

680 kč

Tato mikrovlnná trouba je dodávána 
se sadou, která obsahuje systém 
pro montáž do police, měnič napětí 
a vypínač, který po 30 minutách 
automaticky vypne měnič napětí. Tím 
se eliminují plíživé proudy a minimalizuje 
riziko vybití startovacího akumulátoru. 
Kabina musí být vybavena přípravou 
pro kuchyňku (kávovar nebo kávovar + 
příprava pro mikrovlnnou troubu). 
Mikrovlnná trouba je určena pro modely 
NTG 2016.

Barva písková  
- strana řidiče
Barva písková  
- strana spolujezdce

2095281

2109586

680 kč

680 kč

mIkrOvLnná trOuba
Umožňuje posádce vozidla snadnou přípravu 
jídla. Objem 20l. Vhodná pro kabiny NTG.

Pro NTG kabinu 
(objem 20 l)

název č.položky cena

2617194 12 167 kč

12 167 kč

od 1 599 kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Nabídka je platná od 1. července do 30. září 2018.



Společnost Scania jako poskytovatel komplexních řešení nabízí v sortimentu VRS 
různé varianty hydraulických zařízení od renomované značky HYVA. 

V současné době jsou dostupné standardní balíčky pro návěsy s použitím ozubeného 
nebo pístového čerpadla a ve variantě s kovovou nebo hliníkovou nádrží. 

Dále jsou dostupné sady pro jednookruhové a dvouokruhové posuvné podlahové systémy. 

Nabízíme též několik variant zdvihacích válců pro sklápění přívěsů 
a speciálních nástaveb vozidel. Vedle stávajících sad lze 
všechny díly zakoupit samostatně, takže můžeme připravit 
nabídku přesně pro vaše potřeby.

Další informace o možnostech prodeje, instalace a servisu 
získáte od svého domovského servisu Scania nebo 
od prodejce servisních služeb.

vrS - nabídka dílŮ
nÁVĚSY / PŘíVĚSY

Nabídka je platná od 1. července do 30. září 2018.



2561189

535 kč
nebo 134 bodŮ

pánské tričko

S
M
L
XL
2XL
3XL

Šedobílé
2721415 
2721416 
2721417
2721418 
2721419 
2721420

černé
2721409 
2721410 
2721411 
2721412 
2721413 
2721414

Přívěšek 
na klíče

hodinky 
Masterchrono
Velikost: ø 4,8 cm

4 184 kčnebo 1 046 bodŮ

96 kč
nebo 24 bodŮ

aktuáLní
nabídka
truCk Gear

464 kč
nebo 116 bodŮ

dámské tričko

S
M
L
XL
2XL

Šedobílé
2721474 
2721475 
2721476 
2721477 
2721478

černé
2721469 
2721470 
2721471 
2721472 
2721473

307 kč
486 kč

nebo 77 bodŮ

nebo 122 bodŮ

2667620

2157084

basebalová 
čepice

Pásek

2410225

Černo-bílá voděodolná taška.  
Velikost: 40x7x30,5 cm

2402778

Taška přes rameno

840 kč
nebo 210 bodŮ



www.scania.cz

Data a údaje v tomto materiálu jsou určené výlučně k informativnímu účelu a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka se může lišit podle servisního střediska, modelu a věku vozidla. Obrázky jsou ilustrační.

dealer čechy
servis Chrášťany

Sobínská 186
252 19 Chrášťany
Tel.: +420 251 095 333
e-mail: servis.praha@scania.cz

dealer čechy
servis modletice

Modletice 105
251 01 Říčany
Tel.: +420 315 819 430
e-mail: servis.modletice@scania.cz

dealer čechy
servis mnichovo Hradiště

LITRA s.r.o., Víta Nejedlého 213
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: +420 739 543 668
e-mail: servis.mh@scania.cz

dealer čechy
servis Ústí nad Labem

Žižkova 875/249
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 317 132
e-mail: servis.usti@scania.cz

dealer čechy
servis české budějovice

U Pily 677
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 428 704
e-mail: servis.budejovice@scania.cz

dealer čechy
servis Strakonice

Heydukova 1286
386 01 Strakonice
Tel.: +420 602 443 973
e-mail: servis.strakonice@scania.cz

dealer morava
servis Jihlava

Hruškové Dvory 129, Průmyslová zóna II
586 01 Jihlava
Tel.: +420 564 600 340
e-mail: servis.jihlava@scania.cz

dealer morava
servis brno

Hájecká 14
618 00 Brno - Černovice
Tel.: +420 515 500 500
e-mail: servis.brno@scania.cz

dealer morava
servis  vizovice

Vizovice Razov
763 12 Vizovice
Tel.: +420 577 452 994
e-mail: servis.vizovice@scania.cz

dealer morava
servis paskov

Místecká 872
739 21 Paskov
Tel.: +420 553 816 111
e-mail: servis.paskov@scania.cz

dealer morava
servis Olomouc

Lipenská 1170/45 
772 00 Olomouc
Tel.: +420 581 830 020
e-mail: servis.olomouc@scania.cz

dealer morava
servis třanovice

Třanovice 300
739 53 Hnojník
Tel.: +420 558 680 232
e-mail: servis.tranovice@scania.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis plzeň

U Letiště 1
316 00 Plzeň
Tel.: +420 377 454 618
e-mail: plzen@scanwest.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis domažlice

Cihlářská 520 - Průmyslová zóna
344 01 Domažlice
Tel.: +420 379 768 974
e-mail: domazlice@scanwest.cz 

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis Cheb

Nižnětagilská 1
350 98 Cheb
Tel.: +420 354 529 200
e-mail: cheb@scanwest.cz

Scanwest plzeň spol. s r.o.
servis Chomutov

Na Moráni 4878
430 01 Chomutov 1
Tel.: +420 474 651 771
e-mail: chomutov@scanwest.cz

proScan a.s.
servis Jičín

Konecchlumského 1072
506 01 Jičín
Tel.: +420 773 778 138
e-mail: servis@proscan.cz

proScan a.s.
servis pardubice

Fáblovka 559
533 52 Staré Hradiště
Tel.: +420 773 778 139
e-mail: servisPce@proscan.cz

jihlava
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