
MAN SZERVIZTERMÉKEK 
Tervezési biztonság minden igényre 

  



  



 
 
 
 

KEVESEBB KOCKÁZAT, 
NAGYOBB BIZTONSÁG. 
A haszonjárművek területén a váratlanul fellépő javítási költségek és a 
tehergépkocsik kiesése a kockázatok közé tartoznak. Ebben segítenek az 
MAN szervizszerződések, a vállalkozás költségeinek kiszámíthatóvá 
tételével: egy olyan szolgáltatási ajánlattal, amely integrálja az összes 
szervizmunkát és aminek a szolgáltatási terjedelme egyénileg bővíthető – az 
MAN TopUsed járműveire is! 
 
Az MAN szervizszerződésekkel az Ön járműveit Európa szerte 1 300 MAN 
szervizponton professzionálisan ellátják. Egyidejűleg tehermentesítik az 
adminisztrációját is, hogy Ön még jobban összpontosíthasson cégének fő 
tevékenységére. Az MAN szervizszerződésekkel a karbantartások és 
javítások költségei már nem változók  – erre szavunkat adjuk. 

  



MAN SZERVIZSZERZŐDÉSEK – VARIÁLHATÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK MINDEN KÖVETELMÉNY 
SZÁMÁRA. 
 
 
Az MAN szervizszerződések abban támogatják Önt, hogy csökkentse a 
költségeit és növelje a járművek rendelkezésre állását. Különböző, 
kombinálható modulokkal az MAN szervizszerződések optimálisan az Ön 
igényeihez igazíthatók. A szolgáltatások terjedelme variálható és ezen a 
módon gondoskodik a maximális védelemről minimális ráfordítás mellett. 
Minden igényéhez Ön a legjobban illeszkedő megoldást kapja és minden 
esetben azt a biztonságot, amely kifizetődő! 

 Minden MAN szervizszerződés tartalmazza az MAN ServiceCare S-t – az 
ingyenes belépőt a proaktív karbantartási- és javítási managementünkbe. 
Ennél az MAN kirendeltség koordinálja és fogja össze a karbantartási és 
javítási időpontok tervezését. Kell-e még nagyobb rugalmasság, átláthatóság 
és az adatok rendelkezésre állása? Akkor ajánljuk az MAN ServiceCare M-
et. 

 
  

Olajcsere Karbantartás & szerviz 

Garanciahosszabbítás 

Kopások javítási 
munkái 

MAN ServiceCare S* 
MAN ServiceCare M** 

Méretre szabott 
szolgáltatások és 

kondíciók a 
flottamanagement 

számára 

Teljes jármű javítása 

Karbantartás & szerviz Karbantartás & szerviz 

ComfortOil Comfort ComfortPlus ComfortSuper: ComfortManaged 

* Proaktív karbantartási management (Rendelkezésre állás szerint). ** MAN ServiceCare M-et díjfizetés ellenébe hozzá lehet rendelni. 

MAN ServiceCare S* 
MAN ServiceCare M** 

MAN ServiceCare S* 
MAN ServiceCare M** 

MAN ServiceCare S* 
MAN ServiceCare M** 

MAN ServiceCare S* 
MAN ServiceCare M** 



 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ComfortOil 
Ezzel a szolgáltatással egy költséghatékony belépő terméket kínálunk a 
jármű minőségének a biztosítására az optimális szerviz és a motorhoz, a 
hidakhoz és a sebességváltóhoz pontosan illeszkedő olajok által (beleértve 
a szelephézag beállítását). A hajtásláncra és a teljes járműre vonatkozó 
garanciameghosszabbítással kiegészíthető. 
 

▪ Comfort 
Az Önök járművének a karbantartási tervében szereplő összes szerviz és 
inspekciós munkákat* tartalmazza ez az átalány. 
 

▪ ComfortPlus 
A Comfort szervizszerződéshez a ComfortPlus kiegészítőleg egy 
garanciameghosszabbítást tartalmaz. Ennek az alapját a hajtáslánc-
garancia adja, ami az opcionális bővítőcsomagot (Indítómotor, generátor, 
légsűrítő, kipufogógáz utókezelés) egészíti ki vagy alternatív módon egy 
teljes jármű garanciára lehet kibővíteni. 
 

▪ ComfortSuper 
A Comfort szervizszerződés szolgáltatásain felül minden kopás javítását 
és a teljes járművön végzett javításokat fedezi. Ezzel a szerződéssel az 
Ön járművének minden költségintenzív komponense átfogóan biztosított. 
 

▪ ComfortManaged 
A ComfortManaged egy átfogó és könnyített flotta menedzsmentet kínál a 
haszonjárművek minden típusának minden márkájához – pótkocsikhoz és 
trailerekhez is. 
A szolgáltatás tartalmáról és a kondíciókról rugalmasan és ügyfélre 
szabottan állapodnak meg. Ehhez az ügyfél egy gyűjtőszámlát kap az MAN 
teljes szervizhálózatából amely tartalmazza a jelentést az összes 
műhelyaktivitásról. 
 

* Lásd Szerződéses feltételek. 

  



AZ MAN GARANCIAMEGHOSSZABBÍTÁSOK 
KIBŐVÍTIK AZ ÖN VÉDELMÉT. 

+ 
  

Kiegészítő biztonságot garantálnak az előre 
nem látható javítási költségekre a 
hajtásláncra és a teljes járműre vonatkozó 
attraktív garanciameghosszabbításaink. Ez a 
látványos portfólio a nagyszámú kombinációs 
elemével gondoskodik a sokrétű 
garanciakínálatról. A jármű típusától és a 
garancia fajtájától függően Ön az akár a hatodik 
üzemelési évig tartó hosszú futamidőből 
profitálhat – és ez az összes MAN kirendeltségre 
vonatkozó érvényességgel. 

ÉS MINDENKINEK, AKIK NEM TUDNAK 
ELEGET INTÉZNI: 
 
Új járművekhez a garanciameghosszabbítás akár 
1 000 000 kilométer teljes futásteljesítményig 
lehetséges. Mi garantáljuk, Ön használja. 
 
A használt járművekhez az MAN TopUsed 
garanciák állnak a rendelkezésükre akár 36 
hónapos futamidővel és akár a jármű 1 100 000 
kilométeres teljes futásteljesítményéig. 

Hajtáslánc javítása 
(Kiterjesztés) 

Hajtáslánc javítása 

Teljes jármű javítása Méretre szabott 
garanciahosszabbítások 

Hajtáslánc-garancia Teljes jármű garancia 
Egyedi, ügyfélre szabott 
garanciahosszabbítások* 

* Az egyedi garanciameghosszabbításokért forduljanak a serviceproducts@man.eu címhez. 



AZ MAN HAJTÁSLÁNC-GARANCIA 
OPCIONÁLIS BŐVÍTŐCSOMAGGAL. 
 
 
Opcionálisan további garanciameghosszabbítások állnak 
rendelkezésre. Így a bővítőcsomag még nagyobb többletértéket kínálnak a 
jármű gazdaságossának optimális kihasználásához. 

 A hajtáslánc-garancia szolgáltatásain felül a bővítőcsomag fedezi az 
indítómotor, a generátor, a légsűrítő és a kipufogógáz utókezelés 
komponenseit és a hajtáslánc-garancia kiegészítéseként lehet megvásárolni. 
Ezzel tehetik teljessé az egyéni szervizajánlatukat. 

 Motorok 

 Sebességváltó 

 Hátsó híd és 
csak meghajtott első híd 

 Csuklós tengely 

 MAN HydroDrive® 

 Hidraulikus hajtómű (Automata sebességváltó) 

 Az optimális bővítőcsomagok 
kiegészítő szolgáltatásai: 
Indítómotor | Generátor | Légsűrítő | Kipufogógáz utókezelés 

  

  



MAN MOBILITÁSGARANCIA – ÉS ÖN 
BIZTOSAN CÉLBA ÉR. 
 
 
Az MAN Mobilitásgaranciával Ön biztos lehet ebben: Mi célbajuttatjuk Önt! A 
legtöbb európai országban a helyszínen segítünk Önnek. Mi vagy megbízhatóan 
visszaállítjuk az Ön MAN gépkocsijának a bevethetőségét, amely során segítünk 
megszervezni és átvállaljuk a vontatást a legközelebbi MAN kirendeltségig vagy 
szerzünk cserekocsit. 
 
Az MAN kirendeltségek európaszerte sűrű hálózatának köszönhetően Ön gyorsan 
továbbhaladhat. Ha a továbbhaladás rövid időn belül nem lehetne lehetséges, 
akkor egy cserekocsit szervezünk vagy kiesési átalányt fizetünk Önnek. 
 
 
 
 

 Az Ön MAN járművének műszaki meghibásodása 
esetén gyorsan és megbízhatóan állunk a 
rendelkezésére 

 
 Meghibásodás esetén az MAN Mobile24 segélyhívó 

központ megbízhatóan segít 
 

 Tapasztalt szerelők pontosan tudják, hogy mi a teendő 
 

 Ön a hosszú garanciafutamidőkből profitál 
 

 A meghibásodási eseteket határokon átívelően lehet 
lebonyolítani 

  



MAN MOBILE24 – 
NONSTOP SZERVIZ 
 
 
MAN Mobile24 a nap 24 órájában segít Önnek. Jobb, ha nincs rá szüksége, 
de adott esetben jó tudni, hogy ilyen van Önnek: az MAN és a NEOPLAN 
mobilitási szolgáltatása. Az Európa szerte egységes Hotline rendszerünkön 
keresztül érhetnek el minket az MAN Mobile24 segélyhívó központjában. 

 Egy kompetens munkatárs, aki beszéli az Önök nyelvét, hozza az egészet 
mozgásba, hogy Önnek a lehető leggyorsabban tudjanak továbbra is segíteni. 
Bárhol is legyen a célod – mi az Ön oldalán állunk. Biztosan tudja a számot. 
Tárcsázza az MAN Mobile24-et. 

 Az év 365 napján napi 24 órában elérhető 
 
 

 Európa szerte 28 nyelven 
 
 

 Kooperáció Európa több mint 2 000 műhelyével 
 
 

 Díjmentes műhelykiközvetítés 

  

 
  



MAN MOBILE24 – 
NONSTOP SZERVIZ 
 
Lépjen be a digitális flotta menedzsmentbe – az MAN DigitalServices és a Marketplace 
rendszerekkel a RIO-plattformon: A járműkövetéshez, a karbantartási managementhez, a 
járműanalízis és -teljesítmény optimalizálásához valamint a vezetési teljesítmény javításához a 
rendelkezésre álló szolgáltatások támogatják Önt a járműparkjának hatékony kezelésében. 
 
 
 

MAN ServiceCare – Digitális 
Karbantartási management az Ön flottája számára. 
 
Az MAN ServiceCare alkalmazással Ön mindig képben lesz 
járműflottájának aktuális karbantartottsági állapotával. A digitális 
karbantartási management tájékoztatja Önt flottájának az aktuális 
állapotáról és részletes áttekintést biztosít az egyes járműkomponensekről. 
 
A várható karbantartási- és műhelyidőpontokat nagyon egyszerűen 
összehangolhatja az Ön MAN kirendeltségévvel ennek az alkalmazásnak 
a segítségével. Az Ön egyéni igényei szerint különböző MAN ServiceCare-
csomagok közül választhat. 
 
 

MAN Now – Upgrades Over-the-Air. 
 
Az új, kényelmes Over-the-Air technológiának köszönhetően egyszerűen 
tudja tehergépkocsijainak meglévő funkcióit aktiválni ill. bővíteni vagy 
újakat hozzáfűzni – anélkül, hogy fel kellene keresnie egy MAN 
kirendeltséget. És ezt tartósan – az Ön egyéni közlekedési- és üzleti 
igényei szerint – vagy csak átmenetileg. 
  



MAN MOBILE24 – 
NONSTOP SZERVIZ 
 
 
Az MAN szerviztermékek* következő áttekintése gyorsan megmutatja Önnek, hogy melyik elem áll a rendelkezésére. 
Így egyszerűen tud egy szabványosított szervizszerződésből pontosan az Ön egyéni igényeire szabott szervizcsomagot összeállítani. 
 
 
  

MAN szervizszerződések  MAN garanciameghosszabbítások 

 
 

 
ComfortOil  Comfort  ComfortPlus  ComfortSuper: 

 
ComfortManaged 

 

Hajtáslánc-garancia  
Hajtáslánc-garancia 
bővítőcsomagja**  Teljes jármű garancia 

 Egyedi, ügyfélre szabott 
garanciahosszabbítások 

MAN ServiceCare S/M 
Rendelkezésre állás után 
Aktiválás szükséges 

 
/O                 

Olajcsere 
Szelephézag-beállítással együtt 

         

Egyedi, ügyfélspecifikus 
szolgáltatási csomag 

 –  –  –  – 

Karbantartás és szerviz 
A gyártómű előírásai szerint 

 –         –  –  –  – 

Kopások javítása  –  –  –     –  –  –  – 

Hajtáslánc javítása 
A garanciameghosszabbítás szolgáltatás 
tartalmazza 

 
O  –         –    

Egyedi, ügyfélspecifikus 
szolgáltatási csomag 

Hajtáslánc javítása 
(Kibővítés) 
Indítómotor, generátor, légsűrítő, 
Kipufogógáz utókezelése 

 
O  –  O     –      

Teljes jármű javítása 
A garanciameghosszabbítás szolgáltatás 
tartalmazza 

 
O  –  O     –  –    

Mobilitási garancia 
Új járművek*** 

 –  O  O  O   –  –  –  – 

Mobilitási garancia 
TopUsed 

 O  O  O  O   –  –  –  – 

Általános opciók 
Hatósági vizsgálatok 

 –  O  O  O   –  –  –  – 

Rá- és felépítmények opciói 
Felépítmény, rakodóhátfal 

 –  O  O  O   –  –  –  – 

* Az országspecifikus ajánlatok adott esetben ettől eltérhetnek. ** Csak a hajtáslánc-garanciával összefüggésben. *** Minden egyes MAN TGE alapfelszereltségként 2-éves mobilitásgaranciával rendelkezik. Ez minden egyes, az MAN szervizhálózatban 
elvégzett esedékes átvizsgálással egy további évvel vagy 50 000 km-rel meghosszabbodik. 

 Tartalmazza O  Opcionális – Nem tartalmazza 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
2330 Dunaharaszti 
Csonka János u. 2. 
Hungary 
https://www.man.eu/hu 
 
Állapot: 2021 / 10   Szöveg és ábrák kötelezettség nélkül. A műszaki haladás miatt 
bekövetkező változtatások joga fenntartva. Jelen nyomtatványban minden adat a 
nyomdába adás időpontjában érvényes állapotnak felel meg. 

 
 
 
 
 
Az MAN Truck & Bus a TRATON CSOPORT egy vállalata  


