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MAN Mobility in MAN Service 24
V podjetju MAN Truck & Bus Slovenija se zavedajo, da morajo
njihove stranke prevoz opraviti pravočasno, saj je v nasprotnem
primeru vse zaman. Na tej osnovi so pripravili dva različna
paketa, ki odgovarjata na potrebe strank tako, da je hitra in
zanesljiva pomoč zagotovljena “kjerkoli” in kadarkoli ter stroški
ostajajo predvidljivi in konkurenčni. Paketi so prilagojeni različno
velikim voznim parkom in dokazano zmanjšajo stroške na km ter
podjetjem omogočajo predvideti stroške okvar vozil na cesti.
Povprečni stroški okvar so namreč v letu 2012 znašali 1.184 €, kar
je visok znesek, ki se ga da privarčevati. Kako je razvidno iz
spodnjega »šolskega« primera iz vsakdanjega življenja na cesti, v
katerem bi stranka povrnila celotno investicijo paketa ter
privarčevala 277,50 €. Podobnih ponudnikov ni, ostali proizvajalci
ponujajo servise le za nova vozila do 36 mesecev. Podjetje MAN
Truck & Bus pa pokriva vsa vozila do 8 let ali do 800.000 km.
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Prednosti paketa MAN Service 24 ter MAN Mobility 24
MAN Service 24 je osnovni paket in povezovalni člen komercialnih
vozil, ki ga je mogoče dopolniti z MAN Mobility paketom - odvisno od
potrebe stranke. Oba paketa sta na voljo tako za nova kakor rabljena
tovorna vozila in avtobuse. Stranka preprosto plača ceno paketa, ki ga
izbere za vse ostalo poskrbi MAN Truck & Bus Slovenija.
MAN Service 24 paket vključuje


mobilni servis (tovornjak / avtobus / prikolica)



24 urno mrežo servisov z več kot 41.000 partnerji po Evropi



eno klicno številko za različne potrebe 24 ur na dan



enostavne plačilne metode za vse storitve
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stroške vleke do 1.500 EUR za prijavljeno vozilo na leto v kolikor
popravilo na kraju samem ni možno



nižje takse glede na sistem, ki ga izbere stranka (standard / area /
plus)





garantirano nižje cene za številne servise po državah:


fiksne cene za vleko v DE, IT, AT, HU, RO, BG, nekdanjo YU, CZ, SK, PL



fiksne cene pri okvarah v DE, AT, HU, RO , BG, nekdanja YU, CZ, SK, PL



fiksne cene za servis pnevmatik v nujnih primerih - EU

fiksne cene pri varnostnih vprašanjih – pravniška pomoč v
sistemu »Legal 24«



osebnega svetovalca

MAN Mobility paket vključuje


vse zgoraj omenjene ugodnosti MAN Service 24



popravilo okvare na mestu



stroške mehanika



stroške servisnega kombija



stroške interventnih pristojbin



stroške vleke do najbližjega primernega servisa, če popravilo
na mestu ni mogoče



na dodatno zahtevo in doplačilo je možno vključiti tudi popravilo
pnevmatik

Cena paketa MAN Service 24
Letna premija 120 € na podjetje (in ne vozilo)




manipulacijski stroški doma
manipulacijski stroški v S.E.E regiji
(SLO, HR, SRB, AT, HU, RO, MD, BG)
manipulacijski stroški v ostalih državah

0€
22 €/primer
94 €/primer

Letna premija 120 € na podjetje + 29 € na vozilo vključno s prikolico


manipulacijski stroški v Evropi

0€
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Cena paketa MAN Mobility 24
Stroški MAN Mobility 24 paketa se začnejo pri 450 € na tovornjak na
leto ali 900 EUR na tovornjak za obdobje 3 let. Izjemno
konkurenčna naložba, ki se povrne že v primeru manjše okvare na
vozilu, kar je razvidno iz spodnjega »šolskega« primera iz
vsakdanjega življenja na cesti, v katerem bi stranka povrnila celotno
investicijo paketa ter privarčevala 277,50 €.

Cena paketa MAN Mobility 24
Letna premija od 450€ na tovornjak ali od 900 € na tovornjak za obdobje 3 let




manipulacijski stroški
stroški servisnega vozila
stroški mehanika

0€
0€
0€

* Stroški rezervnih delov niso vključeni v ceni in se zaračunajo posebej.
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Primer intervencije
Lokacija:

avtocesta Nemčija

Problem:

težave z zavorami

Čas:

ponedeljek ob 16:00

Trajanje popravila:

4h

Primerjalni izračun
Proizvajalci
tovornih vozil**

MAN Service
24

MAN Mobility
Service 24

136 €

96 €

0€

95 €

255 €

0€

69 €

94 €

0€

727,50 €

455 €

0€

Stroški servisnega vozila za 80 km



povprečje v Nemčiji 40 KM smer
cena na KM med 1,60 € in 1,80 €

Stroški mehanika





08:00 - 17:00: 95 €
17:00 - 22:00: +50%
22:00 - 06:00: +100%
06:00 - 08:00: +50%

(08:00 - 20:00)

427,50 €
(17:00 - 22:00) + 50%

Manipulacijski stroški
 med 69 € in 150 €
SKUPAJ*

* Stroški rezervnih delov v kalkulacijo niso vključeni in se zaračunajo posebej.
** Uporabljena je povprečna cena vseh proizvajalcev tovornih vozil.

Program učinkovitosti prevoza družbe MAN Truck & Bus
Na evropskih cestah je vedno več prometa in prevoza. Hkrati je prevoz zaradi dolgoročno omejenih virov
vedno dražji. Kot eden vodilnih proizvajalcev tovornih vozil in avtobusov na svetu družba MAN Truck &
Bus bistveno prispeva k doslednemu izboljšanju učinkovitosti prevoza. MAN v ta namen ponuja obsežen
program zmanjšanja skupnih obratovalnih stroškov (Total cost of

Ownership). Učinkovitost prevoza,

združena v majhnih področjih tehnologije, servisa, voznika in ekspertize prihodnosti, varuje okolje in je
dodana vrednost za naše kupce.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR
dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje okrog
54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.
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