– Perfekt tilpasset ethvert behov

Engineering the Future – since 1758.

MAN Truck & Bus
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Transport Effektivitet
med MAN Service!
Hos MAN har vi et mål omkring vores service: Vi vil hurtigst muligt have
vores kunder tilbage på landevejen, fordi vi ved, at det er her pengene
tjenes. Netop derfor har vi sammensat en række services, som skal

Serviceaftaler

udgøre et sikkerhedsnet for vores kunder.

Med vores serviceaftaler tager vi os af at servicere din lastbil, så du ikke
behøver at bekymre dig. Med MAN ServiceCare udnytter vi den nyeste

ServiceCare

teknologi – vores værksteder følger din lastbil på landevejen, imens du

kører, og vi kalder på dig, når vi kan se, at din lastbil snart trænger til service. Med MAN TeleMatics® går vi skridtet videre og hjælper dig med at

udnytte din lastbil så optimalt som muligt, samtidig med at vi også giver

TeleMatics®

dig overblik over, hvordan du kan køre din lastbil så brændstoføkonomisk
som muligt.

Skulle uheldet være ude, så sørger vi med MAN Service Mobile24 for,

Mobile24

at vi 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen hurtigt og effektivt kan komme

dig til assistance og hurtigst muligt igen få dig tilbage på landevejen. Få
nødservicen til en fast lav pris ved at tilkøbe MAN Breakdown service i
forbindelse med en MAN serviceaftale.

Hos MAN opererer vi med et begreb, som vi kalder for Total Cost of

Ownership (TCO) – hurtigt oversat betyder dette, hvordan de samlede
omkostninger er i hele køretøjets levetid.

MAN TGX 18.440 BLS

baseret på danske forhold.

Årlig kørsel 150.000 km/fire år

I TCO-betragtningen indgår en masse parametre som lønninger til

chaufføren, forsikring, brændstof m.m. Rent faktisk udgør selve købet

af en lastbil kun ca. 11% af den samlede TCO og servicedelen kun 5%.
Ikke desto mindre ved vi, at netop indkøbet af selve lastbilen og den

medfølgende service helt naturligt spiller en stor rolle i enhver vognmands
overvejelser.

Med MAN Services vil vi gerne være med til at nedbringe din TCO.
Bare tag for dig af ”retterne”!
Velbekomme….

 Chaufførløn, 44%
 Forbrug (brændstof- og AdBlueomkostninger), 37%
 Investering (køretøj, opbygning,
indregnet restværdi), 11%
 Forsikring og afgifter, 4%
 Service (Service-/reparationsomkostninger inkl. dækomkostninger), 5%
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MAN Serviceaftaler
– skræddersyet transporteffektivitet
Lavere omkostninger, bedre planlægning, større produktivitet og lønsomhed:
Sådan optimerer du vognparkens effektivitet. MAN serviceaftaler hjælper dig

Serviceaftaler

med at nå målet i kraft af en række pakker, som hurtigt betaler sig.
MAN Comfort (C)

Denne kontrakt dækker alt arbejde, som vedrører

’Smøreaftale’

den regelmæssige service i henhold til fabrikkens
forskrifter.
Til vognmanden, som passer på køretøjet og gerne
vil have dækket alle foreskrevne services.

MAN ComfortPlus (CP)

I tillæg til ydelserne i Comfort-aftalen er en udvidet

‘Smøreaftale

drivliniegaranti inkluderet samt alle lovmæssige ef-

+ drivliniegaranti og

tersyn på fartbegrænser, fartskriver og bremsetest.

lovmæssige eftersyn’

Til vognmanden, som udover at få dækket services
og lovpligtige eftersyn også gerne vil dækkes ind
ved evt. større reparationer.

MAN ComfortSuper (CS)

En ComfortSuper-aftale indeholder hele pakken inkl.

‘Vedligeholdelse og

vedligeholdelse, lovmæssige eftersyn, slidreparatio-

reparationsaftale’

ner og 24 timers nødservice.
Til vognmanden, som vil undgå uforudsete udgifter
og dækkes ind på alle områder omkring køretøjet.
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DINE FORDELE:
 Sikker økonomisk planlægning og
prisberegning
 Lavere vedligeholdelsesomkostninger og større sikkerhed mod
stilstand
 Lavere brændstofforbrug i kraft af
optimal indstilling af køretøjet
 Reducerede omkostninger til egen
administration
 Bedre planlægning af service
reducerer risikoen for breakdown
og stilstand
 Højere gensalgsværdi for køretøjerne

MAN serviceaftaler
i Danmark

						
Comfort
(C)

ComfortPlus ComfortSuper
(CP)

(CS)

•

•

•

•

•

•

Justering af forlygter

•

•

•

•

•

•

Hydraulikolie til førerhustip og styretøj

•

•

•

•

•

•

•
®
Zusatzfunktionen: MAN TeleMatics
Dispo und•

•

Standard service

Olie til motor, gearkasse og aksler

Oliefilter, brændstoffilter, luftfilter, pollenfilter og indsats til lufttørrer
Kølevæskestand
Batterivand

Vinterservice Wartungsmanagement.

Die aus den MAN Fahrzeugen übermittelten War-

MAN DriverPad ®.

tungsdaten
machen
auf einen til
Blick
ersichtlich,
MAN TeleMatics Dispo umfasst alle aufgeführten
Lovmæssige
forskrifter
(i henholdt
nationale
bestemmelser)			
®

welches Fahrzeug wann für einen Wartungstermin
Dienste und stellt Ihnen weitere wichtige Funkti- •
Fartbegrænsertest		
•
eingeplant werden muss. Die Werkstatt kann eine

onen zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht das

Fartskrivereftersyn		
•
•
aktive, vorausschauende Wartungsplanung erstel-

Auftragsmanagement mit Auftragsmeldung und

Bremseprøve i forbindelse med syn		
len. Durch das Online-Wartungsmanagement

können Werkstattaufenthalte spürbar reduziert

•

•

Adressverwaltung sowie die integrierte Truck-Navi-

gation. Die Adressdaten können Sie zur Zielführung

Garanti og slidreparationer
på
køretøj			
werden. Das unterstützt
Disponenten
und Flottenins Navigationssystem übernehmen. Sonderziele

bei der(op
Optimierung
der Einsatzplanung
wie Raststätten, Restaurants oder Geldautomaten,•
Udvidet garantimanager
på drivlinien
til 60 måneder
/ 800.000 km) *		

und
gleichzeitig die Fahrzeugverfügbarkeit.
die für Ihre Reiseplanung wichtig sein könnten, sind
Slidreparationer
påerhöht
hele køretøjet			

•

als Point of Interest (POI) hinterlegt und können

- Motor			
Tachomanagement: Drivermanagement.

•

bequem in die Route integriert werden. Da Kommu-

- Gearkasse inkl. kobling			
Die Anzeige der Restlenkzeit gibt dem Disponenten

•

nikation keine Einbahnstraße ist, können neben den

- Chassis, styretøj
og hjulophæng			
zusätzliche
Planungssicherheit und schafft volle
Standardmeldungen auch Freitextnachrichten

•

ist auf einen Blick ersichtlich, ob ein Fahrer eine
- Bremsesystem			

•

- Førerhus			
Transparenz bei den Lenk- und Ruhezeiten. Somit
abgesetzt werden.

•

weitere Tour übernehmen kann.
Die Sichtfreigabe für Dritte wie z. B. Verlader oder
- Elektrisk system			
Tachomanagement: Remote Download.

•

Partner auf die von MAN TeleMatics ® ermittelten

Informationen rundet das Diensteportfolio ab. MAN

Øvrige ydelser
inkluderet			
Mittels Remote Download können zusätzlich zu den
TeleMatics Dispo und das neue Endgerät MAN
®

Forhåndsgodkendt
betalingsgaranti
på MAN Service Mobile24
på
25.000® sind
kr.		
Fahrerdaten
auch die Massenspeicherdaten
aus
eine starke Kombination, die Ihnen•
DriverPad

Forhåndsgodkendt
betalingsgaranti
påausgelesen
MAN Service
på
35.000
kr.			
dem digitalen
Tachografen
und Mobile24
gemäß
vieles
leichter
macht.

•

dentilgesetzlichen
Vorschriften
übermittelt sowie
Gebyrfrit opkald
MAN Service
Mobile24			

•

•

•

archiviert
werden.
Der Disponent hat so die MögMAN TeleMatics
(DataSmart
abonement)**		
lichkeit, die Daten jederzeit und unabhängig vom
Fahrzeugstandort „over the air“ in die MAN TeleMa-

Supplerende
ydelser (mod gebyr)			
tics Zentrale zu übertragen und dort zu archivie®

Garantiudvidelse*
ren. Durch konfigurierbare Zeitintervalle für den

•

•

•

•

•

•

gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen archiviert
Hente bringe service

•

•

•

•

•

•

MAN Breakdown
service***
Download
wird sichergestellt, dass die Daten in den
werden.
Vedligeholdelse
af opbygninger som læssebagsmæk, kran osv.

Køleanlæg			 •

Dækservice			 •

*

Se specifikation om udvidet garanti på side 7

** Se specifikation om TeleMatics på side 8

*** Se specifikation om MAN Breakdown service på side 11
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MAN reklamationsret
og udvidet garanti
MAN udvidet garanti

– hvis du vil sikres mod uforudsete udgifter.

drivlinien, afhængig af køretøjet. Vil du have yderligere

omfattet af en 12 måneders reklamationsret på hele

MAN tilbyde udvidet garanti som tilkøb i forbindelse med

Når du køber en ny MAN lastbil, er den som standard
køretøjet og 24 eller 36 måneders reklamationsret på

tryghed og dermed sikre dig mod uforudsete udgifter, kan
en serviceaftale.

MAN TGL, TGM, TGS & TGX (standard køretøjer)
Totalkøretøj
Drivlinie
1. år

2. år

3. år

4. år

5. år

3. år

4. år

5. år

MAN TGS & TGX (4x2 & 6x2)
Totalkøretøj
Drivlinie
1. år

2. år

= Standard reklamationsret
= Udvidet garanti (tilkøb)

MAN sværgods køretøjer (6x4 og 8x4, >60 ton) afviger på tilkøbsgarantien i forhold til ovenstående.
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Drivliniegaranti omfatter i hovedtræk:
Bagaksel og drivende foraksel

Motor

Motorblok

•

Akselhus

•

Topstykke

•

Navreduktioner

•

Krumptapmekanisme

•

Differentiale

•

Ventilmekanisme

•

Indsprøjtningssystem

•

EDC-Styreenhed

•

Kardanaksler

•

Turbolader

•

Elektrisk/hydraulisk supplerende bremse

•

Indsugnings-/udstødningsmanifold

•

Motorbremse

•

Kølesystem

•

Motorens smøresystem

•

Hydrodrive

Mekaniske komponenter og styreenhed

•

* En detaljeret beskrivelse af drivliniens komponenter findes i

Manuel gearkasse

MANs Servicepas

Gearkassehus

•

Aksler

•

Splitdel

•

Gruppe

•

Gearskiftemekanisme i gearkasse, split- og gruppe

•

Kraftudtag

•

Smøresystem

•

Hydraulisk retarder

•

AS-Tronic styreenhed

•

DINE FORDELE:
MAN Drivliniegaranti – kort og godt!
Drivliniegaranti på et MAN køretøj dækker motor, gearkasse
og aksler. Når du tegner en MAN ComfortPlus aftale, tegner
du samtidig en udvidet drivliniegaranti. Herved er din MAN
lastbil omfattet af garantien i op til 5 år/800.000 km på alle

Automatgearkasse
Omformer

•

Gearkassehus

•

Gearbremse

•

standardmodeller. Sker der noget uforudset i den periode,
dækker MANs udvidede garanti i hele Europa.
Vil du dækkes yderligere, kan en MAN ComfortSuper aftale
tegnes. Her dækkes ikke bare garantien på drivlinien, men

Fordelergearkasse

Gearkassehus

Kardanaksel

•

også alle slidreparationer på hele køretøjet.

7

MAN Support TeleMatics
– optimal udnyttelse af dine køretøjer
MAN TeleMatics® giver dig nye muligheder for effektiv flådestyring.

Kapaciteten forøges gennem samarbejde mellem chauffør, køretøj og

TeleMatics®

kontor. Udvekslingen af data mellem køretøj og kontor giver brugeren en
øget fleksibilitet, større overblik, direkte adgang til vedligeholdelsesdata
på samtlige biler og en klar identificering af forbedringspotentialer.
Trådløs download af chauffør- og virksomhedskort

Download af fartskriveren fra både chauffør- og virksomhedskort er en

DINE FORDELE:
MAN TeleMatics®

– kort og godt!

integreret del af systemet. Alt foregår trådløst med ét museklik – uanset

 Reduceret brændstofforbrug og

MAN TeleMatics® kortlæseren, og man slipper for at tømme den digitale

 Trådløs download af chauffør- /

hvor lastbilen befinder sig. Virksomhedskortet kan blive på kontoret i
fartskriver manuelt.

MAN TeleMatics® – Effektivitetsrapporter

miljøpåvirkning
og virksomhedskort
 Aktiv service- og vedligeholdelsesplanlægning

Unikke rapporter til chauffør-, køretøjs- og detaljeanalyse. TeleMatics®

 Beregning af resterende køre- og

der giver brugeren et nemt og overskueligt overblik over kørestil, poten-

 Udnyttelsesanalyser, som reduce-

tilbyder brugeren fire systemgenererede rapporter via analysemodulet,
tialer og indsatsområder – blot ved ét enkelt museklik.

hviletid
rer omkostningerne
Ved køb af en ComfortPlus- eller

ComfortSuper-aftale er TeleMatics
inkluderet op til fem år – uden
meromkostninger
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MAN Service Care
holder øje med dine lastbiler
MAN tilbyder, som noget nyt, en unik service på alle MAN Euro 6 køretøjer.
Vi kalder det ”MAN ServiceCare”. Med MAN ServiceCare hjælper vi med

at holde et vågent øje med dine lastbiler – imens du stadig kører på lande-

vejen – og vi kalder dig først ind på værkstedet, når det er ved at være tid til

service. Derved undgår du unødig spildtid, da du ikke behøver at besøge dit
værksted, før det er nødvendigt.

Med den seneste nye teknologi nedtager vi kørselsdata på din lastbil, uden

at du behøver at komme forbi vores værksteder. Du kan med andre ord blive
på landevejen, hvor du kan udnytte din lastbil fuldt ud til at køre gods. Vi kan
derfor tilbyde en aktiv vedligeholdelses- og serviceplanlægning af din lastbil
og kun nøjes med at kalde dig til service, når der er behov for det.

Dit MAN stamværksted kontakter dig, når det er ved at være tid til service

eller olieskift, og i samråd med dig aftales en tid til service/vedligehold. Nemt
og effektivt.

MAN ServiceCare vil blive tilbudt uden mérpris til alle MAN Euro 6 modeller.

05.09.12 16:05

ServiceCare
DINE FORDELE:
MAN ServiceCare
– kort og godt!

 Indkaldelse til stort S12 service
 Indkaldelse til udskiftning af
motorolie
 Indkaldelse til udskiftning af
gearolie
 Indkaldelse til udskiftning af olie
på alle aksler
 Indkaldelse til eftersyn af lufttørrer
 Indkaldelse til eftersyn af styretøj
på foraksel
 Indkaldelse til eftersyn af bremsebelægning på alle aksler
 Indkaldelse til eftersyn af kølesystem
 Indkaldelse til eftersyn af HydroDrive®
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MAN Service Mobile24
hjælper døgnet rundt
Sandsynligvis får du aldrig brug for det, men skulle du få driftsstop, kan
du 24 timer i døgnet blot ringe til MAN Service Mobile24 servicecenter.

Mobile24

En kompetent medarbejder sætter tingene i sving for at sikre dig hurtigst
mulig hjælp.

Vi er der for dig – ring gratis!

Hvad sker når du ringer til MAN Service Mobile24 ?

Når du ringer til MAN Service Mobile24, sker følgende: Servicemedar-

bejderen, som modtager din chaufførs nødopkald, starter med at finde

stamdata på bilen. Samtidig tjekkes, om den pågældende bil er omfattet

Hos MAN Mobile24 sidder kompetente medarbejdere, der taler otte
forskellige sprog.

af en serviceaftale. Har du en ComfortPlus- eller ComfortSuper-aftale, er

Ring på 00800 66 24 53 24*

medarbejderen både dit stamværksted og det nærmeste MAN værksted

forekomme gebyr på mobiltelefoner

du automatisk sikret en kreditgodkendelse. Herefter kontakter service-

i forhold til, hvor du opholder dig. Servicemedarbejderen giver en briefing

*Ring gratis fra fastnet. Der kan
ZUM FIXPREIS

zu 100 % abgesichert!
afhængig af mobiludbyder.

til MAN værkstedet, som omgående sender en servicebil til stedet. Her

vil en kompetent mekaniker vurdere, om skaden kan repareres på stedet,
eller om din lastbil skal bugseres til nærmeste MAN værksted. Alt dette

sker med ét klart formål: nemlig at få din lastbil tilbage på landevejen så

hurtigt som muligt – hos MAN ved vi nemlig godt, at det er her, du tjener

dine penge. Med mere end 2.000 serviceværksteder i Europa er vi overalt
i stand til at komme dig hurtigt til undsætning.

Efter at du er kommet tilbage på landevejen, vil MAN Service Mobile24

sørge for, at der sker en hurtig og korrekt fakturering – uanset om du selv
skal betale, eller omkostningen er dækket af din serviceaftale.

Immer und überall für Sie da.
Der neue MAN Pannenservice sichert
Ihre Mobilität europaweit.

fl_pannenservice_de.indd 1

Gehen Sie auf Nummer scher.
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Wählen Sie MAN Service Mobile24.

MAN Service Mobile24 auf einen Blick:

18.09.12 17:05

Få fast pris på MAN Service Mobile24
med MAN Serviceaftaler
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Ønsker du at undgå uforudsete omkostninger ved nødstop, kan du nu

DINE FORDELE:

Dette gælder for MAN TGX og TGS 4x2 og 6x2 modeller, fra 36 til 60

MAN Breakdown-service

få en fast lav pris på MAN Service Mobile 24 via en MAN Serviceaftale.
måneder fra første registreringsdato og max. 1.000.000 km.

MAN Breakdown-service kan tilkøbes til en MAN serviceaftale.

Breakdown-service er begrænset til to nødopkald årligt pr. køretøj og er
tilgængelig for TGX/TGS 4x2 og 6x2 modeller**
* Er inkluderet i ComfortSuper serviceaftale.
** Gælder for køretøjer registreret efter 20. september 2012 og
er begrænset til to nødopkald per år.

– kort og godt!

 Gebyrfrit opkald til Mobile24*
 Intet udkaldsgebyr for assistance
 Intet tillæg for nødservicekøretøj
 Reparation på stedet, hvis muligt
– inkl. arbejdstid (uden tidsbegrænsning), hjælpematerialer og
reservedele op til 50€*
 Bugseringsomkostninger til
nærmeste MAN værksted

11

MAN Servicenetværk

Hjørring

Frederikshavn

Bornholm

Tlf.: 98 47 91 04

Tlf.: 98 92 53 10

Tlf.: 56 93 16 50

Thisted
Tlf.: 97 91 16 55

Ålborg
Tlf.: 98 38 99 66

Holstebro
Tlf.: 97 40 22 11

Randers
Tlf.: 86 41 20 00

Herning
Tlf.: 97 12 12 00

Århus
Hillerød

Tlf.: 87 45 18 00

Tlf.: 48 26 86 22

Horsens
København

Tlf.: 76 59 40 00

Ringsted

Tlf.: 57 61 48 48

Kolding

Dalby

Tlf.: 76 32 15 00

Esbjerg

Tlf.: 43 43 20 44

Odense

Tlf.: 75 15 05 00

Tlf.: 66 17 17 01

Padborg
Tlf.: 74 67 20 55

Find din lokale MAN forhandler på www.man.dk

Tlf.: 56 30 30 30

