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Δωροεπιταγές των 100€ και 1.000€ από την ΜAN 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για τον εορτασμό της επετείου των 100 
χρόνων από την κατασκευή του πρώτου επαγγελματικού 
οχήματος ΜΑΝ 
 

Φέτος η ΜΑΝ Truck & Bus γιορτάζει την Επέτειο των 100 χρόνων από την 
κατασκευή των πρώτων επαγγελματικών της οχημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού φέτος, η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ευχαριστεί και 
επιβραβεύει όλους τους κατόχους κάρτας ΜΑΝ & More για την εμπιστοσύνη 
τους! 

Όλοι οι κάτοχοι κάρτας θα λάβουν τις επόμενες ημέρες την προσωπική τους 
«δωροεπιταγή» αξίας 100 €, η οποία θα μπορεί να «εξαργυρωθεί στο σύνολό 
της» έως την 31.12.2015, με την μορφή έκπτωσης στα ανταλλακτικά 
συντήρησης/ επισκευής (εξαιρούνται αξεσουάρ και λιπαντικά), σε ένα από τα 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Δικτύου Συνεργατών της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Επιπρόσθετα, αποκλειστικά για τους κατόχους της κάρτας ΜΑΝ & Μore, που θα 
παραγγείλουν ένα Καινούργιο Φορτηγό/ Λεωφορείο ΜΑΝ και πούλμαν 
NEOPLAN, με τελευταία ημερομηνία τιμολόγησης την 31.12.2015 – θα δοθεί 
«δωροεπιταγή» αξίας 1.000 €. Η δωροεπιταγή των 1.000 € (10 δωροεπιταγές 
των 100 €) θα μπορεί να «εξαργυρωθεί» από τον πελάτη σε 10 επισκέψεις σε 
οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του Δικτύου Επισήμων Συνεργατών 
της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με τη μορφή έκπτωσης στα ανταλλακτικά συντήρησης/ 
επισκευής (εξαιρούνται αξεσουάρ και λιπαντικά), σε χρονικό διάστημα πέντε 
ετών, από την ημερομηνία τιμολόγησης. 

Οι κάτοχοι της κάρτας ΜΑΝ & More απολαμβάνουν ειδικών εκπτώσεων στα 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και μια σειρά προνομίων, 
όπως δωρεάν προσκλήσεις, αποκλειστική ενημέρωση, συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις της εταιρίας, κλπ. Η κάρτα ΜΑΝ & Μοre διατίθεται δωρεάν σε όλους 
τους επαγγελματίες οδηγούς ή/και ιδιοκτήτες επαγγελματικών οχημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια και την απόκτηση της 
κάρτας ΜΑΝ & More, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή με 
το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της εταιρίας.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ασπρόπυργος, 1 Ιουλίου 2015 
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