
Maakt rijden makkelijker.

MAN 
DRIVER APP.

DOWNLOAD NU GRATIS.

Door ons. Voor chauffeurs.
De naam zegt het al: de MAN Driver App is de app voor 
chauffeurs – ondersteuning voor iedereen die deze uitdagende job 
doet en onderweg is in een vrachtwagen, bus of bestelwagen. 
De mogelijkheden van de diensten variëren naargelang de 
verschillende versies, maar één ding blijft altijd hetzelfde: de MAN 
Driver App maakt het dagelijkse werk veel makkelijker, want het is 
app-soluut praktisch.

Autopech? Kan gebeuren. De MAN Driver App zorgt ervoor dat 
er snel hulp opdaagt. In het geval van schade verbindt de MAN 
Driver App de chauffeur, wagenparkbeheerder en werkplaats met 
elkaar om een effectief team te vormen en leidt hij u naar het 
dichtstbijzijnde MAN servicepunt. Daarnaast zorgt de MAN Driver 
App niet alleen voor ondersteuning in noodgevallen, maar bevat hij 
ook allerlei slimme functies die aansluiten bij het voertuig.

Op uw smartphone. Zo eenvoudig is het.
De MAN Driver App bevindt zich waar hij thuishoort: op uw 
smartphone. De huidige versie van de MAN Driver App is 
beschikbaar voor alle chauffeurs om gratis te downloaden in 
de Google Play Store of de Apple App Store. Vrachtwagen- 
en buschauffeurs kunnen in een paar stappen inloggen in 
de MAN Driver App met hun VIN, bestuurderskaartnummer, 
e-mailadres of telefoonnummer. Bestuurders van MAN-
bestelwagens zijn geregistreerd via de wagenparkbeheerder 
onder de sectie ‘Chauffeursbeheer’ op het RIO platform.

Trouwens: de MAN Driver App wordt steeds beter, want we 
werken er constant aan en bieden updates aan. Goed zijn 
is niet goed genoeg voor ons. Blijven verbeteren is gewoon 
de betere optie.

U kunt in ieder geval meteen starten, want één ding is 
duidelijk: leven zonder de MAN Driver App is mogelijk, 
maar gewoon veel stressvoller.

Waarom moet ik de MAN Driver App gebruiken?

	� Omdat digitaal gewoon beter is.
	� Omdat hij 26 talen spreekt.
	�  Omdat hij chauffeurs, wagenparkbeheerders en werkplaatsen verbindt.
	�  Omdat schade gemakkelijk geregistreerd en gecommuniceerd wordt.
	�  Omdat hij ook een digitale handleiding voor het voertuig is.
	�  Omdat de data u helpen om beter te doen.
	�  Omdat hij u naar een MAN servicepunt leidt.
	�  Omdat de multimediafuncties geweldig zijn.
	�  Omdat de MAN Mobile24 pech- en noodhulp met één klik op de knop werkt.

Alle informatie, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de diensten, 
kunt u vinden op onze website: www.digital.man/driverapp

Zoek naar ‘MAN Driver’ 
en ga meteen aan de slag.


