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MAN

Æ	 Zakaj	bi	se	nekdo	odločil	
za	podpis	takšne	
pogodbe?

Smiselno je podpisati servi-
sno pogodbo predvsem zaradi 
tega, ker boste že v času pod-
pisa točno vedeli kakšni bodo 
stroški rednega vzdrževanja v 
naslednjih dveh ali treh letih. 
K pogodbi pa se da priključiti 
tudi podaljšana garancija za 
vozilo, s čimer se še doda-
tno zniža možnost nastanka 
nepredvidenih stroškov. Po-
godbo je najbolje skleniti ob 

Servisne pogodbe  
    – rešitev za kupce
Po	 načelu	 za	 vsako	 potrebo	 najboljša	 rešitev,	
vam	pri	Manu	ponujajo	individualne	servisne	po-
godbe	 za	 večjo	 učinkovitost	 prevozov.	 Servisne	
pogodbe	prinašajo	določene	ugodnosti	za	kupca,	
saj	je	na	ta	način	njegovo	vozilo	redno	servisirano	
in	 vzdrževano.	 Servisne	 pogodbe	 so	 v	 podjetju	
Man	Truck	and	Bus	aG	v	uporabi	 že	4	 leta,	 v	 za-
dnjem	 letu	 pa	 je	 to	 opcijo	možno	naročiti	 tudi	 v	
Sloveniji.

nakupu novega vozila, kadar-
koli pa lahko sklenete tudi 
pogodbo za vozila, ki jih že 
uporabljate. Trenutno pa je 
v teku akcija MAN slovenska 
edicija 2012, kjer je servisna 
pogodba že vključena v ceno 
vozila.

Æ	 Kaj	zajema	pogodba?

V ponudbi sta dva tipa 
servisnih pogodb: comfort 
in comfort repair. Pogodba 

comfort ponuja strankam re-
dno servisiranje njihovih vo-
zil v skladu z zahtevami pro-
izvajalca:
-  menjava olja v motorju, me-

njalniku, oseh,
-  menjava oljnih, zračnih, ka-

binskih filtrov in filtrov gori-
va,

-  nastavitev žarometov,
- preverjanje stanja hladilne 

in zavorne tekočine,
-  zimski servis …

Pogodba comfort repair 
pa je vezana na podaljša-
no garancijo in zajema tudi 
popravila v primeru okvare. 
Vozilo je tako redno vzdrže-
vano in pripravljeno za upo-
rabo.

Æ	 Kakšna	je	dodana	
vrednost	pogodbe?

S pogodbo si zagotovo zni-
žate stroške vzdrževanja ter 
dvignete varnost uporabe 
vo zila. Zaradi optimalne na-
stavitve vozila se zniža pora-
ba goriva, kar ne omogoča le 
prihrankov pri gorivu temveč 
tudi varuje okolje. Mesečni 
obroki so fiksno določeni za 
celotno obdobje trajanja po-
godbe, kar omogoča varnost 
pri finančnem načrtovanju 
in kalkulacijah, saj tudi če se 
bodo cene na področju vzdr-
ževanja zvišale, bodo za vas 
ostale nespremenjene. Ne-
nazadnje pa bo imelo vozilo 
večjo vrednost pri ponovni 
prodaji.

Servisne pogodbe omogočajo, da je vozilo redno servisirano 
in vzdrževano. 
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