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Έκδοση 09/2017· Τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικά.
Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στο πλαίσιο της τεχνικής εξέλιξης.
Όλες οι προδιαγραφές αυτής της έκδοσης ήταν σε ισχύ την εποχή της δημοσίευσής τους.

MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – Μέλος της MAN Truck & Bus

Δύο έτη.
Επεκτείνουμε την εγγύηση, 
για τη δική σας σιγουριά.



Υψηλότερη ποιότητα, μεγαλύτερη διάρκεια.

Γνωρίζουμε ότι τα γνήσια ανταλλακτικά ΜΑΝ χαρακτηρίζονται από την ποιότητά τους και την τέλεια εφαρμογή τους. Σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική εργασία στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της ΜΑΝ, η αξιοπιστία είναι δεδομένη: μικρότερος 
χρόνος ακινητοποίησης του οχήματος και αραιότερα διαστήματα service. Ήρθε η ώρα να απολαύσετε ακόμα μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Πλέον προσφέρουμε δύο έτη εγγύηση στα γνήσια ανταλλακτικά ΜΑΝ, στα ανταλλακτικά ΜΑΝ Ecoline αλλά και 
στα αυθεντικά αξεσουάρ ΜΑΝ. Δύο έτη, διπλή σιγουριά για σας.

Η διετής εγγύηση της ΜΑΝ Ελλάς ισχύει για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών τεχνικής υποστήριξης της ΜΑΝ** από το 2017* και έπειτα και αφορούν σε τοποθέτηση ανταλλακτικών ΜΑΝ, 
ΜΑΝ Ecoline ή αυθεντικών αξεσουάρ ΜΑΝ. Οι υπόλοιποι όροι της εγγύησης μένουν ως είχαν και πριν. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Γνήσια ανταλλακτικά ΜΑΝ για γνήσια φορτηγά – τώρα με 2 έτη εγγύηση*.

*Σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης
**Συμβουλευτείτε το www.mantruckandbus.gr για τον τοπικό σας συνεργάτη

ΝΕΟ: Δύο έτη εγγύηση σε ΜΑΝ ανταλλακτικά και εργασία.

* Τα κόστη τοποθέτησης και αφαίρεσης δεν καλύπτονται σε περίπτωση πώλησης πάγκου ανταλλακτικών.

◾   Κόστη για ανταλλακτικά και εργασία που σχετίζονται άμεσα με την επισκευή ή αντικατάσταση  
ελαττωματικών εξαρτημάτων

◾   Κόστη τοποθέτησης και αφαίρεσης καλύπτονται μόνο εφόσον ο αρχικός σκοπός της επίσκεψης ήταν η τοποθέτηση 
του συγκεκριμένου εξαρτήματος*.

◾   Τυχόν επιπρόσθετα κόστη καλύπτονται μετά από έλεγχο, π.χ. δαπάνες ρυμούλκησης, χρεώσεις νυχτερινές ή 
Σαββατοκύριακου, επιτόπιες επισκευές ακινητοποιημένων οχημάτων (μετάβαση στο σημείο ακινητοποίησης, κινητό 
συνεργείο, κτλ.), χρεώσεις courier

Καλύπτουμε τα παρακάτω κόστη εντός εγγύησης:


