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MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. – član skupine MAN

Dve leti.

Podaljšana garancija.

Še višja kvaliteta, dalj časa.
Novost: dve leti garancije na MAN originalne dele in vzdrževanje.
MAN originalne dele odlikujeta kakovost in natančno ujemanje. V kombinaciji z visoko kvalificiranim in strokovnim delom v
storitvenih centrih MAN, zagotavljajo zanesljivost, ki pomeni manj zastojev in daljšo življenjsko dobo. To varnost zagotavljamo tudi
vam saj namesto enega leta, sedaj nudimo dve leti garancije na originalne dele MAN, originalne dele MAN Ecoline in originalne
dodatke MAN, kar za vas pomeni dvojno varnost.
Dveletna MAN Truck & Bus AG garancija velja za vsa popravila, ki se izvajajo v servisnih centrih MAN **od leta 2017** dalje,
vključno s popravili, kjer so vgrajeni originalni deli MAN, originalni deli Ecoline in originalni dodatki MAN. Obseg storitev je enak
kot pri predhodno veljavni enoletni garanciji. Več informacij je na voljo v dokumentaciji Splošni pogoji poslovanja.

V garancijo so vključeni sledeči stroški:
n

Stroški dela in rezervnih delov, ki so neposredno povezani s popravilom napake ali z izmenjavo okvarjenih delov.

n

Stroški za namestitev in odstranjevanje so pokriti, če prvotna dobava obsega namestitev enakega dela.*

n

Nekateri dodatni stroški so zajeti: npr pristojbina vleke, stroški nočnega ali vikend dela (popravila vozila na samem kraju
nesreče ali okvare, mobilne delavnice vozila), kurirski stroški.

Originalna tovorna vozila MAN si zaslužijo originalne dele MAN – sedaj z dveletno garancijo.*

* glejte veljavnost Splošnih pogojev
** uradni in pooblaščeni servisni partnerji MAN

* s troški vgradnje in odstranjevanja niso vključeni v primeru, ko del ni bil
obravnavan pri uradnem in pooblaščenem servisnem partnerju MAN

