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Popis funkcí MAN Now
Všeobecné informace
MAN Now je službou k optimalizaci vozidla díky instalaci dovybavení přes základnu MAN nebo prostřednictvím
přenosu funkcí přes mobilní internet (Over-The-Air). Za tímto účelem analyzuje MAN Now technický stav vozidla
během výroby a vyrovnává jej pomocí kritérií pro kompatibilitu dovybavení a funkcí. Portfolio dovybavení a funkcí
MAN Now se soustavně rozšiřuje. Pouze vozidla nové generace nákladních vozidel (od modelů roku 2020) jsou
technicky způsobilé pro obdržení přenesených funkcí. Pro ostatní vozidla jsou k dispozici výhradně dovybavení.
Důležité upozornění
MAN Now je dostupné pouze pro nákladní automobily značky MAN, které mají zabudován RIO box (Telematik
Bord Modul (TBM) 3).
Zobrazení dovybavení a funkcí pro konkrétní vozidlo v MAN Now spočívá na výrobních datech příslušného
vozidla. Pokud byl technický stav vozidla změněn oproti výrobnímu stavu, je možné, že dovybavení a funkce
nebudou na příslušné vozidlo nahrány, a to ani navzdory zobrazení a rezervaci v MAN Now.

Národní dostupnost MAN Now
Předpokladem čerpání služby MAN Now je, že zákazník má své firemní sídlo v jedné z těchto zemí: Belgie,
Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Velká Británie, Irsko, Itálie, Chorvatsko,
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,
Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko nebo Kypr.

Využití MAN Now
Služba MAN Now je uživateli k dispozici bezprostředně po registraci na platformě RIO. Zvláštní aktivace není
potřeba.

Deaktivace MAN Now
Deaktivaci služby MAN Now provádí uživatel na platformě RIO.
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Rozsah výkonu MAN Now
Na MAN Now lze využívat následující výkony:
-

Kontrola dostupného dovybavení a funkcí na základě technického stavu vozidla po výrobě
Detailní popis použití jednotlivých dovybavení a funkcí
Nezávazné cenové doporučení pro dovybavení u servisního místa MAN dle státu
Nezávazné cenové doporučení pro funkce, které lze rezervovat prostřednictvím MAN Now
Rezervace a platba funkcí (jednorázový nákup nebo předplatitelský model platný po určitou dobu
bez automatického prodloužení)
Iniciování pro přenos funkcí prostřednictvím mobilního internetu na vozidlo
Přehled rezervovaných a na vozidlo přenesených funkcí, resp. neuhrazených funkcí

Kromě servisu MAN Truck & Bus SE mají příslušné dílny a příslušné distribuční společnosti v jednotlivých státech
společnosti MAN přístup k datům za účelem zajištění kvality služby MAN.

Technické předpoklady
Chcete-li využívat službu MAN Now, musí být splněny následující technické požadavky:
Vybavení vozidla MAN:
-

Použití RIO Boxu (TBM3) – (jeho zpřístupnění není součástí MAN Now.)

Vybavení pracoviště:
-

Použití koncového zařízení s přístupem na internet, např. počítač s operačním systémem Windows 7
nebo novějším
Internetový prohlížeč (Doporučujeme používat aktuální verzi těchto prohlížečů: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge a Apple Safari. Při použití jiných prohlížečů
nemůžeme zaručit neomezenou funkčnost.)
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