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Описание на услугата MAN Now 
 
 

Обща информация  
 

MAN Now е услуга за оптимизиране на превозното средство чрез инсталиране на дооборудване от сервиз 

на MAN или чрез предаване на функции чрез мобилен интернет (Over-The-Air). За целта MAN Now 

анализира техническото състояние на превозното средство по време на производството и го сравнява с 

критериите за съвместимост на дооборудването и функциите. Портфолиото за дооборудването и 

функциите на MAN Now постоянно се разширява. Само превозните средства от новото поколение товарни 

автомобили (модели от 2020 година на производство на модела) имат техническата възможност да 

прехвърлят и получават функции. За другите превозни средства има само дооборудване.  

 

Важно указание 

 

MAN Now е налична само за товарни автомобили с марка MAN, които имат вградена RIO Box (телематичен 

бордови модул (TBM) 3).  

 

Показването на дооборудването и функциите за определено превозно средство в MAN Now се базира на 

производствените данни на съответното превозно средство. Ако техническото състояние на превозното 

средство се промени спрямо състоянието на производството, въпреки показването и запазването в MAN 

Now, дооборудването и функциите може да не работят на съответното превозно средство. 

 
 

Национална наличност на MAN Now 
 

Условие за заявката на услугата MAN Now е клиентът да има фирмено седалище в някоя от следните 

държави: Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Великобритания, 

Ирландия, Италия, Хърватия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Австрия, 

Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария или 

Кипър.  

 
 

Използваемост на MAN Now 
 

Услугата MAN Now е на разположение на ползвателя непосредствено след регистрация в платформата 

RIO. Не е необходимо специално активиране.  

 
 

Дезактивиране на MAN Now 
 

Дезактивирането на услугата MAN Now се осъществява в платформата RIO от ползвателя.  
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Обхват на услугата на MAN Now 
 

От MAN Now могат да се използват следните услуги: 

 
- Проверка на наличното дооборудване и функции въз основа на техническото състояние на 

превозното средство след производството 

- Подробно описание на предимствата на отделното дооборудване и функции 

- Специфична за страната, незадължителна препоръчителна цена за дооборудването в сервизно 

представителство на MAN 

- Незадължителна препоръчителна цена за възможните за запазване функции чрез MAN Now 

- Запазване и плащане на функции (еднократно закупуване или модел на срочен абонамент, без 

автоматично удължаване) 

- Иницииране на прехвърлянето на функции към превозното средство чрез мобилен интернет 

- Преглед на запазените функции с възможност за прехвърляне или чакащи прехвърляне към 

превозното средство 

 

Освен MAN Truck & Bus SE, достъп до данните имат и сервизът на MAN, както и съответната национална 

фирма дистрибутор на MAN с цел осигуряване на качеството на услугата MAN Now. 

 
 

Технически изисквания  
 
За да можете да използвате MAN Now, трябва да са изпълнени следните технически изисквания: 

 
Оборудване на превозното средство MAN: 

 

- Използване на RIO Box (TBM3) – (предоставянето ѝ не е част от MAN Now.) 

 
Оборудване на работното място: 

 
- Използване на крайно устройство с интернет, например компютър с операционна система 

Windows 7 или по-нова 

- Интернет браузър (препоръчваме за използване актуалната версия на следните браузъри: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge и Apple Safari. При използване на 

други браузъри не можем да гарантираме пълна функционалност.)  


