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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Mindent egyetlen pillantásra:  
az MAN új online áttekintése elősegíti  

az ügyfelek költséghatékonyságát 

 

 A leghatékonyabb jármű – az MAN TGX EfficientLine 3 a 
flották gazdasági szempontból tökéletes alapja 

 Jól képzett munkatársak – az MAN ProfiDrive jóvoltából a 
járművezetők megismerik a tehergépkocsik legújabb 
műszaki megoldásait és a gazdaságos vezetés rejtelmeit 

 A legjobb szolgáltatások – az MAN szolgáltatáskínálata a 
költségek szempontjából releváns összes tényezőre kínál 
megoldást 

Angol elnevezése után TCO rövidítéssel illetjük a teljes birtoklási 
költséget (total cost of ownewship). Ez a fogalom a költségek 
számítása terén a legfontosabb jelszóként szolgál – különösen az 
egyre fokozódó versenyben a vállalatok saját pozíciójának 
megtartására és kiépítésére. Az MAN éppen ezért támogatja 
ügyfeleit, hogy a cégük minden területén optimalizálhassák 
költségeiket – mindezt az új www.tco.man weboldalon gyűjtötte 
össze a gyártó. 

 

Megbízhatóságra, információra és szolgáltatásokra épít az MAN a 

tehergépkocsik teljes üzemeltetési költségeinek átláthatósága tekintetében. 

Éppen az MAN az új www.tco.man weboldalán jól áttekinthető és strukturált 

módon mutatja be az összes olyan szempontot, amely kapcsán az MAN 

hatékony termékei és sokoldalú szolgáltatásai támogatják a fuvarvállalatokat 

költségeik hatékony elemzésében és csökkentésében. 

A teljes birtoklási költség – gyakran a fogalom angol elnevezése (total cost of 

ownership) után a TCO rövidítéssel jelölve – a jelszó a költségek számítása 

terén. Célja, hogy segítségével az egyre fokozódó versenyben a vállalkozás 

megtarthassa és kiépíthesse saját pozícióját. Ugyanis talán még mindig a  

http://www.tco.man/
http://www.tco.man/
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beszerzési ár és az üzemanyag-fogyasztás jelentik a leginkább egyértelmű fő 

költségtényezőt egy haszonjármű üzemeltetése kapcsán. Azonban csak a 

közvetlen és közvetett járulékos költségek alapos és teljes körű áttekintése 

teszi lehetővé a hosszú távú és megbízható tervezést – annak érdekében, 

hogy a jövőben is stimmeljen a mérleg. A www.tco.man weboldalon az MAN 

ügyfelei átfogó információkat találnak, amelyeket három kategóriába sorolt a 

vállalat – jármű, járművezető és szolgáltatások. E három építőelem optimális 

összehangolása egy egymásra épülő és az egyes területeken átívelő 

összkoncepciót eredményez, amely jelentősen hozzájárul a fuvarvállalat 

nyereséges üzemeléséhez és sikeréhez. 

A leghatékonyabb jármű 

A járműflotta jelenti az alapot, erre épít minden fuvarvállalkozás és ezzel 

dolgoznak. E téren az MAN többek között az MAN TGX EfficientLine 3 típust 

kínálja. Ez egy már bizonyított gazdaságossági bajnok, ugyanis bizonyíthatóan 

akár 6,35 százalékkal kevesebbet fogyaszt elődjénél. Ezt az eredményt az 

MAN TGX EfficientLine 3 számos újítása teszi lehetővé. Például az MAN 

EfficientCruise új előrelátó GPS-alapú sebességszabályzó, amely immár akár 

az új MAN TipMatic automatizált váltó és az EfficientRoll szabadon gurító 

funkció kombinációjával is elérhető. Ezenkívül a teljes hajtáslánc következetes 

optimalizálása, valamint az új, kis üzemanyag-fogyasztású és károsanyag-

kibocsátású MAN D26 motor is hozzájárul a megtakarításokhoz. Ráadásul az 

új erőforrás minden változata az előző generációnál nagyobb teljesítményt és 

forgatónyomatékot kínál. E különböző funkciók együttműködéséről a 

www.tco.man weboldal jármű részében olvashatók részletes információk. 

Jól képzett járművezető 

A legmodernebb és leggazdaságosabb járművekből álló járműflotta keveset ér, 

ha nem dolgozik. Márpedig a járművezető nélkül nem megy sem az üzlet, sem 

a tehergépkocsi. Azonban számukra meg kell adni a lehetőséget, hogy a 

járműveik új és innovatív műszaki megoldásait megismerjék, megtapasztalják, 

miként használhatják azokat a lehető legjobb módon. Éppen ezért az MAN 

márkánál egy új tehergépkocsi kulcsainak átadásával még nem ér véget a 

történet. A www.tco.man weboldal járművezető fejezetében bemutatkozik az 

MAN ProfiDrive, az MAN optimális oktató- és tréningprogramja. A 

http://www.tco.man/
http://www.tco.man/
http://www.tco.man/
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vezetésbiztonsági, hatékonysági vagy speciális képzéseken a járművezetők 

továbbfejleszthetik tudásukat és képességeiket, bővíthetik ismereteiket az új 

műszaki megoldások kapcsán. Az MAN ProfiDrive képzés a hivatásos 

gépjárművezetők képzéséről szóló németországi törvényen (BKrFQG) alapul, 

és ennek megfelelő okirati bizonyítványt nyújt. 

Aki igazán személyes és személyre szabott támogatást szeretne, annak az 

MAN Connected CoDriver keretében a valós üzemben végzett fuvarfeladatai 

során az MAN ProfiDrive egyik oktatója telefonos kapcsolaton közvetlenül a 

fülkében segíti a járművezetőt. A részletes elemzések és a vezetési stílust, 

illetve a hatékonyságnövelést érintő értékes tanácsok jóvoltából a gázolaj-

megtakarítás száz kilométerenként akár a két litert is meghaladhatja. 

A legjobb szolgáltatások 

A költségek teljes körű kiszámítását támogató ajánlatot sokoldalú 

szolgáltatáskínált teszi teljessé. Ennek egyik első eleme az MAN TeleMatics, 

az intelligens flottamenedzsment, amellyel a vállalkozók mindig átlátják 

járműparkjukat. Mindegy, hogy a járműinformációk lekérdezése, az 

útvonaltervezés vagy akár a digitális tachográfok adatainak törvényben előírt 

archiválása a cél, az MAN TeleMatics minden szükséges funkciót egyetlen 

termékben kínál. 

Ezenkívül az MAN TeleMatics lehetővé teszi az MAN járművek proaktív 

karbantartás-menedzsmentjét biztosító MAN ServiceCare szolgáltatás 

használat is. A karbantartások időpontját egyedül szervezni és tervezni? Az 

MAN ServiceCare jóvoltából már nem szükséges! A márkaszerviz szó szerint 

képben van a tehergépkocsival és annak karbantartási tervével. Ráadásul az 

MAN ServiceContracts különböző szervizszerződéseivel a karbantartási 

költségek is átláthatóvá válnak, s ezeket különböző garanciákkal és további 

opciókkal is bővítheti az üzemeltető. Műszaki hiba esetén sem hagyja magára 

ügyfeleit az MAN, erről gondoskodik a Mobil24, az MAN tehergépkocsik és 

autóbuszok országúti segélyszolgálata. 

Ezenkívül az MAN az MAN Financial Services szolgáltatón keresztül 

finanszírozási, lízingelési, bérleti és biztosítási ajánlatokat is kínál egyetlen 
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kézből. Mindezek megkoronázásaként az MAN Card, az ezekhez illő 

flottakártya is rendelhető. 

Az MAN összes szolgáltatása elérhető a www.tco.man weboldal 

szolgáltatásokat bemutató részéből. Az egyes termékoldalakon a 

kapcsolattartók adatai, letölthető információs anyagok és még sok más egyéb 

is megtalálható. 

 

Ráadásul a RIO, a Volkswagen Truck & Bus új digitális márkája az MAN 

ügyfelei számára már az idei évtől kínál majd a jövő logisztikáját szolgáló új 

digitális szolgáltatásokat. 

 

Képaláírás: 

Mindent egyetlen pillantásra – a www.tco.man weboldal, az MAN új online 

áttekintése elősegíti az ügyfelek költséghatékonyságát 

http://www.tco.man/
http://www.tco.man/

