GWARANCJA MOBILNOŚCI
W STANDARDZIE

ROZBUDOWANA SIEĆ
SERWISÓW W EUROPIE

Naprawa

Bezpieczeństwo fi nansowe

TY ZAJMUJESZ SIĘ
BIZNESEM. TWÓJ TGE
POZOSTAJE NA DRODZE.

PRZEDE WSZYSTKIM
OSZCZĘDNOŚCI.




24 MIESIĄCE
BEZ LIMITU KILOMETRÓW

ZAWSZE
W PAKIECIE BEZ
DODATKOWYCH
DOPŁAT









PRZEDŁUŻENIE NA KOLEJNY ROK
W PRZYPADKU REGULARNEGO
SERWISOWANIA

MAMY TYLKO JEDEN CEL:
SPRAWIĆ ABY TWÓJ
POJAZD BYŁ GOTOWY
DO PRACY.
Niezależnie, gdzie jesteś, gwarancja mobilności jest do Twojej
dyspozycji. Otrzymujesz ją w pakiecie ze swoim nowym TGE,
bez żadnych dodatkowych dopłat - na okres 24 miesięcy
bez limitu kilometrów. Dzięki rozbudowanej sieci warsztatów
i wydłużonym godzinom pracy możesz liczyć na szybką
i sprawną pomoc na terenie całej Europy. Nie musisz już
martwić się o swoją mobilność. Dodatkowo, przeprowadzając
pełen przegląd przedłużasz swoją gwarancję mobilności na
kolejny rok.

Warto wiedzieć: w przypadku awarii technicznej Twojego
TGE szybko i niezawodnie służymy Ci pomocą.
Nasi doświadczeni mechanicy doskonale wiedzą, co
należy robić.
Dzięki rozbudowanej sieci warsztatów w całej Europie nie
będziesz długo oczekiwać na naprawę.
Nasze warsztaty mają wydłużone godziny otwarcia,
a w sytuacjach awaryjnych pracują także w nocy lub
w weekendy.
Naprawą Twojego TGE zajmiemy się na miejscu lub odholujemy go do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN.







Twój czas jest cenny więc nie powinieneś go tracić.
Dbamy o to, żebyś jak najszybciej wrócił na trasę
lub otrzymał rekompensatę za zmarnowany czas.
Pokryjemy poniesione wydatki: wynajmu pojazdu
zastępczego tej samej klasy, noclegu w hotelu
lub koszty podróży.
Alternatywnie otrzymasz odszkodowanie
za powstały przestój.*

* Warunki i szczegóły gwarancji mobilności MAN zostały
umieszczone na odwrocie ulotki oraz w odrębnym
dokumencie OWG produktu.

Komfort kierowcy

MOŻESZ ODPOCZĄĆ.
MY ZADBAMY
O WSZYSTKO.






Podczas naprawy Twojego samochodu możesz się
zrelaksować i odpocząć .
Zajmiemy się wszystkim, także dostarczeniem pojazdu
zastępczego tej samej klasy.
W zależności od dystansu dzielącego miejsce awarii od
Twojej siedziby, po naprawie przywieziemy samochód
z powrotem lub opłacimy Twój hotel / koszty podróży.*

Gwarancja mobilności MAN
Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

Gwarancja mobilności MAN – wykluczenia






ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ
AUTORYZOWANĄ STACJĘ
OBSŁUGI MAN,
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O AKTUALNYCH PROMOCJACH,
PODZIEL SIĘ SWOJĄ OPINIĄ.

RÓB ZAKUPY,
ZBIERAJ PUNKTY
I ODBIERAJ NAGRODY
W PROGRAMIE
MAN TRUCKER’S
WORLD.
WWW.MAN-TRUCKERS-WORLD.PL

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem
technicznym.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
kontakt.polska@man.eu
www.mantruckandbus.pl
www.van.man

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG

Dzięki gwarancji mobilności
dla pojazdów MAN TGE.



w wyniku działań umyślnych lub/i niewłaściwego użytkowania,



w wyniku pożaru lub wybuchu,



w wyniku działania siły wyższej,



w wyniku uderzenia kamieniem,



w wyniku zdarzeń wojennych lub wszelkiego rodzaju wojen, rozruchów,
strajków, zajęcia lub innych ingerencji ze strony państwa bądź też uwolnienia
energii jądrowej,



w ramach udziału w imprezach o charakterze wyścigów lub związanych z nimi
ćwiczeniami jazdy,



na skutek użytkowania Twojego samochodu MAN TGE w sposób niezgodny
z przeznaczeniem (np. przy większym obciążeniu osi lub przyczep niż zostało
to ustalone przez producenta),



na skutek nieprzestrzegania wytycznych dotyczących pojazdu MAN TGE
(wymiary, masy),



w wyniku dokonania zmian pierwotnej konstrukcji pojazdu (np. tuning, dodatkowe
wyposażenie, przebudowa itp.) lub zabudowy obcych części bądź akcesoriów
(np. systemy dual fuel), o ile zmiany takie nie zostały każdorazowo certyfi kowane,
dopuszczone lub autoryzowane przez producenta (np. w wyniku nieprzestrzegania
wytycznych producenta dotyczących wykonywania zabudów),



w wyniku użytkowania uszkodzonej przyczepy lub naczepy,



w wyniku wszelkiego rodzaju manipulacji przy liczniku kilometrów lub tachometrze
i liczniku godzin pracy kierowcy,



w wyniku użytkowania rzeczy wymagającej w ewidentny sposób naprawy, chyba
iż zostanie wykazane, że dana szkoda nie ma żadnego związku z daną rzeczą
wymagającą naprawy lub że dana wada w momencie powstania szkody została za
zgodą zakładu serwisowego MAN lub partnerskiego zakładu serwisowego MAN
tymczasowo naprawiona,



w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy lub konserwacji, o ile
pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z daną szkodą.

Nie pokrywamy kosztów konserwacji i napraw pojazdu MAN TGE oraz zabudów,
chyba że zostały one jednoznacznie objęte gwarancją mobilności. Gwarancja
mobilności nie dotyczy awarii spowodowanych szkodami, które nie zostały
zawinione przez producenta. W szczególności nie obejmuje ona awarii powstałych:

Świadczenie

Limit

Pomoc drogowa
na miejscu

wymiana drobnych
części do wartości
50,00 euro.

Warunek

Holowanie

do najbliższego
warsztatu MAN

Samochód zastępczy

do 90,00 euro/dzień

Hotel

do 60,00 euro/dzień

maks. 3 dni

Taksówka/publiczne środki
transportu podmiejskiego

do 50,00 euro

Przejazd koleją/
przelot samolotem

do 500,00 euro

Transport pojazdu

maks. 3 dni

do 120,00 euro za noc maks. 3 dni,
i osobę
miejsce awarii
odległe od
adresu klienta
minimum o 50 km

Dalsze kryteria

nie przysługuje
w połączeniu
z innymi świadczeniami w zakresie
mobilności
Jeżeli niedostępny
jest pojazd zastępczy; nie przysługuje w połączeniu
z innymi świadczeniami w zakresie
mobilności
nie przysługuje
w połączeniu
z pojazdem zastępczym, odszkodowaniem z tytułu
awarii, przejazdem
powrotnym koleją/
przelotem samolotem
nie przysługuje
w połączeniu
z pojazdem zastępczym, odszkodowaniem z tytułu
awarii

Oferta ważna do odwołania. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej
Stacji Obsługi MAN.
Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN na podstawie Ogólnych Warunków
Gwarancyjnych MAN.

w wyniku działania umyślnego lub poważnego zaniedbania: poważne zaniechanie
zachodzi w szczególności ale nie wyłącznie w przypadku zatankowania
nieodpowiedniego lub złego paliwa, całkowitego opróżnienia zbiornika podczas
jazdy, rozładowania akumulatora na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych
od producenta bądź też zgubienia lub złamania kluczyka do samochodu,

Z poniższej tabeli dowiesz się jaki jest wybór świadczeń.

Odszkodowanie
z tytułu awarii

+1

w wyniku wypadku, czyli uszkodzenia spowodowanego przez czynnik zewnętrzny,



SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE.,

APLIKACJA

SERWIS MAN POLSKA



ZAWSZE
W DRODZE.

MOŻESZ POLEGAĆ
NA NASZYCH WARUNKACH.

maks. w promieniu
50 km od ASO MAN

miejsce awarii
odległe od
adresu klienta
o minimum 50 km

nie przysługuje
w połączeniu
z pojazdem zastępczym, odszkodowaniem z tytułu
awarii, noclegiem
w hotelu
nie przysługuje
w połączeniu
z pojazdem zastępczym, odszkodowaniem z tytułu
awarii

Mobile24 – pomoc drogowa dla pojazdów MAN –
dostępna 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku
pod numerami telefonu:

00800 66 24 53 24

lub

+48 22 22 99 000

,

Ponadto nie obejmuje:


szkód następczych lub kosztów powstałych w wyniku wycieków paliwa
oraz płynów eksploatacyjnych (np. szkód na środowisku naturalnym),



szkód przewożonego ładunku lub poniesionych nakładów w wyniku
utraconego ładunku,



szkód powstałych w wyniku stosowania parafi nowanego lub zanieczyszczonego
paliwa lub AdBlue,



szkód ogumienia,



szkód następczych lub kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem ogumienia
pojazdu MAN TGE,



szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania zmienionych lub nowych
obowiązków ustawowych od czasu pierwszej rejestracji,

Gwarancja mobilności obowiązuje wyłącznie w przypadku zgłoszenia zdarzenia
za pośrednictwem Mobile24 i korzystania z Autoryzowanych Stacji Obsługi MAN.

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG

Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

