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Teenuse MAN Now kirjeldus
Üldine teave
MAN Now on teenus, mille abil saab sõidukit optimeerida, tellides MANi tugipunktist hiljem paigaldatava varustuse
või funktsioonid mobiilse andmeside kaudu (over the air). MAN Now analüüsib selleks sõiduki tehnilist seisundit
tootmisel ja võrdleb seda hiljem lisatava varustuse ja funktsioonide ühilduvuse kriteeriumidega. MAN Now
pakutava hiljem lisatava varustuse ja funktsioonide valik laieneb pidevalt. Funktsioone saab tellida ainult uue
veokite põlvkonna (alates mudeliaastast 2020) sõidukitele, mis on selleks tehniliselt valmis. Teistele sõidukitele
on saadaval ainult hiljem lisatav varustus.
Oluline märkus
MAN Now on saadaval ainult kaubamärgi MAN veokitele, millel on RIO Box (telemaatika pardamoodul (TBM) 3).
Teatud sõidukile teenuses MAN Now kuvatav hiljem lisatav varustus ja funktsioonid oleneb vastava sõiduki
tootmisandmetest. Kui sõiduki tehnilist seisundit on võrreldes tootmisseisundiga muudetud, võidakse teenuses
MAN Now kuvada ka sellist hiljem lisatavat varustust ja funktsioone, mida ei saa antud sõidukil kasutada.

MAN Now saadavus riikides
Teenuse MAN Now kasutuselevõtu eeldus on, et kliendi ettevõtte registreeritud asukoht on ühes järgmistest
riikidest: Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia,
Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Rootsi, Šveits,
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi Vabariik, Ungari või Küpros.

MAN Now kasutatavus
Kasutaja saab teenust MAN Now kasutada kohe pärast RIO platvormil registreerimist. Eraldi aktiveerimine pole
vajalik.

MAN Now inaktiveerimine
Teenuse MAN Now inaktiveerimine toimub RIO platvormil kasutaja poolt.
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MAN Now teenuse ulatus
Kasutada saab MAN Now järgmisi teenuseid.
-

Saadaoleva hiljem lisatava varustuse ja funktsioonide vaatamine sõiduki tootmisjärgse seisundi alusel
Mitmesuguse hiljem lisatava varustuse ja funktsioonide üksikasjalikud kirjeldused
Hiljem lisatava varustuse riigipõhine mittesiduv soovituslik hind MANi teeninduspunktis
MAN Now kaudu tellitavate funktsioonide mittesiduv soovituslik hind
Funktsioonide tellimine ja nende eest tasumine (ühekordne ost või perioodipõhine tellimus ilma
automaatse pikendamiseta)
Funktsioonide edastamise algatamine sõiduki mobiilse andmeside kaudu
Tellitud ja edastatavate või edastamist ootavate sõiduki funktsioonide ülevaade

Peale MAN Truck & Bus SE võib teenuse MAN Now kvaliteedi tagamise eesmärgil andmetega tutvuda vastav
MANi töökoda ja kohalik MANi turundusettevõte.

Tehnilised eeltingimused
MAN Now kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tehnilised tingimused.
MANi sõiduki varustus
-

RIO Boxi (TBM3) kasutamine – (MAN Now ei hõlma selle pakkumist.)

Töökoha varustus
-

Internetiühendusega lõppseadme kasutamine, nt arvuti operatsioonisüsteemiga Windows 7 või uuemaga
Internetibrauser (Soovitame kasutada järgmiste brauserite uusimat versiooni: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ja Apple Safari. Teiste brauserite puhul ei saa me
tagada piiramatut funktsionaalsust.)
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