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Akční nabídka
Platnost od 16. 10. – 30. 11. 2019

Odměňte se poukázkami OMV
za nákup filtrů!
Za nákup filtrů MANN-FILTER v hodnotě 5.000 Kč bez DPH  
obdržíte poukázku OMV v hodnotě 200 Kč

Poukázka umožňuje jejímu držiteli natankovat u čerpacích stanic OMV, uhradit nákup ve VIVA shopech 
a gastro provozech nebo využít služeb mycích linek OMV TOP Wash.
Více informací o poukázkách OMV na www.omv.cz.

Za nákup filtrů od výrobce MANN-FILTER v hodnotě 5.000 Kč bez DPH obdržíte poukázku OMV v hodnotě 200 Kč. 
Jednotlivé nákupy se v průběhu akce sčítají. Platnost akce je od 16. října do 30. listopadu 2019.

Zboží můžete objednávat v on-line katalogu www.repdoc.cz na pobočkách WM Autodíly nebo u našich prodejních poradců.

200,-CZK

POUKÁZKAOMV
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Oddělujeme užitečné od škodlivého. Už více než 75 let po celém světě.

MANN+HUMMEL patří mezi přední světové experty ve výrobě filtračních systémů již více než 75 let.
V České republice společnost MANN+HUMMEL v roce 2018 oslavila již 25 let na automobilovém trhu, během 
nichž se právem stala jedničkou v oblasti filtrace. Do portfolia výrobků patří především kapalinové a vzdu-
chové filtry nejen pro automobilový, ale i strojírenský průmysl. Pro veřejnost je pak nejznámější produktová 
značka MANN-FILTER, která představuje nejsilnější zahraniční značku filtrů v České republice a na Slovensku.

Historie firmy u nás začala v roce 1992 založením společnosti MANN-FILTER JIPAP, ve které skupina  
MANN+HUMMEL vlastnila 60% podíl. V roce 1998 se skupina MANN+HUMMEL stala jediným vlastníkem společ-
nosti a tím se změnil i její název, který platí dodnes. 

MANN+HUMMEL je v České republice zastoupen dvěma dceřinými výrobními společnostmi a centrem sdílených 
služeb.

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. sídlí společně s centrem sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi 
na Třebíčsku a je ve svém oboru největším českým výrobcem i dodavatelem filtrační techniky jak pro prvový-
robu, tak i pro trh s náhradními díly v automobilovém a strojírenském průmyslu. 

Centrum sdílených služeb MANN+HUMMEL Service s.r.o. poskytuje z kanceláří v Nové Vsi na Třebíčsku a v Brně 
služby pobočkám skupiny MANN+HUMMEL po celém světě již od roku 2007. Portfolio služeb, zahrnující oblasti 
od účetnictví a financí či výzkum a vývoj až po řízení lidských zdrojů, nyní patří k jedněm z nejrozšířenějších 
v sektoru sdílených služeb ve střední Evropě.

Výrobní závod MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o. sídlí v Uherském Brodě a specializuje se čistě na 
výrobu kabinových filtrů do osobních a nákladních automobilů. Portfolio jejich výrobků obsahuje více než 
500 typů kabinových filtrů.


