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MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

További információkért kérjük,
forduljon illetékes MAN kapcsolattartójához!

Adatok állása: 2017. március. – A szöveg és az ábrázolások nem kötelező érvényűek. 

A vállalat fenntartja a jogot a műszaki fejlődésnek köszönhető változtatásokra.

A kiadvány összes adata a nyomdába adáskor érvényes állapotot tükrözi.

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. – az MAN Csoport tagja
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Kiváló minõség
még hosszabb ideig
Újdonság:
2 év Európa-szerte
érvényes szavatosság
az MAN szakszervizekben
beépített gyári alkatrészekre
és a hozzájuk tartozó javításokra

Tudjuk, hogy az MAN Original® eredeti alkatrészek kiemelkedő minő-

ségükkel és pontos méretezésükkel tűnnek ki. A kiváló alkatrészek 

és az MAN hivatalos szervizeiben végzett szakszerű és professzio-

nális munka összjátékának köszönhetően igazi megbízhatóság szü-

letik: rövidebb állásidők és hosszabb üzemelés. Ezt a biztonságot 

most közvetlenül is átadjuk Önnek: az eddigi egy év helyett ezentúl 

két év szavatosságot biztosítunk az MAN márkaszervizekben beépí-

tett MAN Original® alkatrészekre és az MAN Original® ecoline alkat-

részekre.

Ez így önnek „kétszeres” biztonságot jelent.

Az MAN Truck & Bus AG kétéves szavatosság vállalása 2017-től* 

érvényes az MAN hivatalos márkaszervizeiben** beépített MAN 

Original® alkatrészekre, MAN Original® ecoline alkatrészekre, vala-

mint a beépítéshez kapcsolódó munkavégzésre. Az ajánlat feltételei 

megegyeznek a korábban érvényes egyéves szavatossággal. To-

vábbi információk az általános szerződési feltételekben találhatók.

Eredeti MAN teherautója eredeti alkatrészeket érdemel –

most két év szavatossággal*.

* Érvényességének részleteit az általános szerződési feltételek

   tartalmazzák.

** Az MAN saját szervizei és a kampányban résztvevő partnerek.

*A pulton keresztül értékesített alkatrészekre és javításukra

 nem vonatkozik a kiterjesztett szavatosság.

A szavatosság keretében

a következő költségeket

vállaljuk át*:

   A munkaidő és az alkatrészek költsége, amelyek 

    közvetlenül összefüggnek a hiba kijavításával, 

    illetve a hibás alkatrész cseréjével.

   Bizonyos többletköltségeket egy ellenőrzés után 

    méltányosságból átvállal a vállalat, például a vontatási 

    költséget, az éjszakai, illetve hétvégi pótlékot, nem 

    tervezett leállás esetén a helyszíni javítást (kiszállás a 

    műszaki hiba helyszínére, szervizautó költsége stb.), 

    a futárköltségeket.
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