
PENSOU SÓ NUM CAMIÃO
MAS CONSEGUIU O PARCEIRO PERFEITO!
TUDO O QUE PRECISA PARA PROTEGER O SEU NEGÓCIO.



Durante 24 meses ou 300.000 Km o seu MAN vai rolar sem parar com toda a segurança.

*Oferta com a adesão ao contrato de manutenção MAN. Diagnóstico avaliado em 175€.
Consulte as condições gerais da campanha. Campanha válida para MAN TGS/TGX 4x2 ou 6x2 até 30.09.2020. 

198€198€ 120€120€

Se o seu veículo tem mais de 600.000 km:Se o seu veículo tem menos de 600.000 km: 

Manutenção programada

Reparações da cadeia cinemática plus
(Motor de arranque, alternador, compressor, sistema escape)

Mudança de óleo

Manutenção programada

Mudança de óleo

Oferta de check-up a 136 pontos  que inclui: 
Caixa de velocidades, Motor e Eixo traseiro*.

Oferta de check-up a 136 pontos  que inclui: 
Caixa de velocidades, Motor e Eixo traseiro*.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO COMFORT

GARANTIA DA CADEIA CINEMÁTICA PLUS MAN
+ CONTRATO DE MANUTENÇÃO COMFORT



CONDIÇÕES GERAIS.

Exclusões do Contrato de Manutenção Comfort

As campanhas apresentadas são válidas para os modelos MAN TGS e MAN TGX 4x2 ou 6x2.
Condições exclusivas dutante o período de vigencia do contracto de manutenção MAN, de 24 meses ou 300.000 Km.

Avarias ou substituições, com origem em acidentes ou actos de violência, assim como provocadas pela utilização de peças e/ou líquidos não originais e/ou 
não autorizados pela MAN.
Reparações por avaria ou substituições, devidas à incorrecta utilização do Veículo (circular sem Adblue, excesso de carga, devido a não realização dos serviços
de manutenção nos tempos e quilómetros definidos pela marca.
As reparações por avaria, por negligência ex. circular quando os indicadores do Veículo mostram falhas no funcionamento dos sistemas.
Custos suportados pelo Cliente resultantes do accionamento do serviço de reboque do Veículo, como chamadas telefónicas, táxi, parque da galera, estadia e 
viagem do condutor.
Todos e quaisquer custos de deslocação do Veículo até à Oficina de Serviço MAN Designada e/ou à Oficina de Serviço Oficial MAN com vista à prestação de 
serviços objecto de um Contrato Manutenção / Reparação MAN 
Todas e quaisquer taxas ou impostos, bem como licenças ou autorizações.
A realização dos controles e abastecimentos de rotina diários, semanais e mensais.
Fornecimento de latas de óleo e líquidos para que o Cliente proceda aos abastecimentos dos Veículos.
Serviços que tenham sido solicitados/executados, através do serviço MAN Service Mobile24, que não estejam previstos como podendo ser solicitados através do mesmo.
Os serviços de manutenção realizados em oficinas não oficiais MAN, bem como os realizados em Oficina de Serviço Oficial MAN quando esteja previsto no Contrato 
que devem ser realizados pela Oficina de Serviço MAN Designada.
A quinta roda (engate de reboque), os tirantes (internos e externos) as chaves do veículo e as suas programações, palas de sol e as suas fixações, o sistema de
cortinas e as cortinas, guarda-lamas e as suas fixações, protectores anti projecções e suas fixações.
As rodas, (pneumáticos, jantes, parafusos e válvulas) furos, alinhamentos de direcção, calibragem de rodas, troca de pneumáticos, incluindo entre Veículos ou
num mesmo Veículo, roda suplente, o volante de condução, alavanca de velocidades, pedais e borracha protectoras, estofos, forras, tapetes, faróis, lâmpadas
de Xénon, pára-brisas, vidros, espelhos, correias de reposição, extintor, coletes reflectores, triângulos de emergência, ferramentas, calços e suportes de calços,
macaco elevador e cartões de condutor.
Os sistemas de navegação e sistemas de Telemática não montados de série no Veículo, os programas e actualizações (software) dos sistemas de navegação e
equipamentos de telemática montada de série no Veículo, a contratação/activação do sistema MAN Telematics, equipamentos de DVD, telefone móvel, televisão,
ecrãs e Tablet.
O combustível, a limpeza do sistema de alimentação e injecção devido a sujidade do combustível ou dos depósitos, a limpeza interior do sistema de refrigeração,
(radiador e tubagens), a limpeza exterior do motor, o Adblue e a limpeza do sistema Adblue.
Reparações de carroçaria e chapa, as modificações exigidas por imposição legal, reequipamentos e tuning, as reparações de equipamentos adquiridos com o 
Veículo à MAN-PT, mas de outros fabricantes, (como será o caso das básculas, gruas, plataformas, equipamento de ar condicionado, climatização, conjunto da 
carroçaria, blindagens, etc)
Serviços prestados fora do território nacional.
Serviço 24H



Reparações ou substituições de componentes e ou montagens de equipamento especial ou adicional não incluídos na configuração base fornecida pela MAN-PT.
Reparações ou substituições de deflectores de ar (Spoilers) correcções de pintura e lavagem do Veículo.
Reposições, reparações de avarias ou substituições de componentes avariados ou danificados por roubo, tentativa de roubo, incêndio (total ou parcial), explosões,
actos de vandalismo, actos terroristas, catástrofes naturais, fenómenos meteorológicos, (por exemplo congelamento do combustível), ou qualquer outra causa 
de força maior ou casos fortuitos.
As despesas de entrega ou o levantamento dos Veículos, veículo de substituição, parqueamento, indemnizações por imobilização, retribuição do condutor e estadias.
Os danos, directos e indirectos, bem como os lucros cessantes que a imobilização dos Veículos, por qualquer período que seja, possam originar na actividade do Cliente.
Embraiagem, travões, bateria, amortecedores (cabina e chassis), foles pneumáticos, silentblocks, barras estabilizadoras, molas, rolamentos, rótulas, correias e polias, etc.
O pagamento de taxas oficiais: Inspecções periódicas, aferições do tacógrafo e selagem do limitador de velocidade.

CONDIÇÕES GERAIS.

Exclusões do Contrato de Manutenção Comfort

As campanhas apresentadas são válidas para os modelos MAN TGS e MAN TGX 4x2 ou 6x2.
Condições exclusivas dutante o período de vigencia do contracto de manutenção MAN, de 24 meses ou 300.000 Km.

Baterias/acumuladores
Peças fornecidas pelo cliente (peças que são fornecidas pelo cliente e que a MTB AG instala apenas (por ex.: bilheteiras para autocarros urbanos, etc.)
Pneus/massas de equilíbrio
Guarnições dos travões/calços dos travões (desgaste)
Discos dos travões/tambores do travão (desgaste)
Vedações
Vidro (danos físicos, danos causados por pedras)
Correias-V, correias-V estriadas, correias dentadas
Embraiagem (desgaste, danos físicos)
Fluidos da embraiagem/líquido de refrigeraço/hidráulicos, líquidos de refrigeração e outros fluidos (quando não associados ao dano efetivo)
Equipamento de iluminação (lâmpadas/luzes)
Escovas do limpa-para-brisas
Óleos, lubrificantes e massas lubrificantes utilizados no decurso de trabalhos de manutenção (quando não associados ao dano efetivo)
Todos os filtros que sejam trocados como parte de manutenção agendada ou não agendada (por exemplo, filtro de AdBlue®, filtro de partículas diesel, filtro de
pressão hydrodrive, filtro de ventilação, filtro da direção assistida, filtro interior/filtro de pólen, filtro de combustível, filtro de combustível/água para aquecimento
adicional, filtro do líquido de refrigeração, filtro de silicato de sistema de refrigeração, filtro de poeiras, filtro de ar seco/húmido, filtro do óleo)
Peças diretamente relacionadas com a transmissão a gás natural (componentes CNG).
Sistema de arrefecimento: radiador, tanque de expansão, tubos e termóstato
Apoios de motor
Sistema elétrico

Exclusões da Garantia de Cadeia Cinemática Plus



MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unip. Lda.
Rua Quinta das Cotovias, nº 2 
Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 2º andar
2615-365 Alverca do Ribatejo
www.services.man.eu/pt/pt/

MAN Truck & Bus – um membro do Grupo MAN

Impresso em Portugal.
Textos e ilustrações não vinculativos.
Reservamo-nos o direito de efectuar modificações por motivos de 
progresso técnico. Todas as especificações desta publicação representam 
o estado no momento da impressão.
Versão Maio 2020.


