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Palvelukuvaus MAN Now 
 
 

Yleiset tiedot  
 

MAN Now on palvelu ajoneuvon optimoimiseksi jälkiasennuksilla MAN-tukikohdan kautta tai lähettämällä 

ominaisuuksia mobiilin internetin kautta (Over-The-Air). MAN Now analysoi tätä varten ajoneuvon teknisen tilan 

tuotannossa ja täsmäyttää sen jälkiasennusten ja ominaisuuksien yhteensopivuuden kriteereihin. MAN Now'n 

jälkiasennus- ja ominaisuusvalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Vain uuden kuorma-autosukupolven (alkaen 

mallivuodesta 2020) ajoneuvot pystyvät teknisesti vastaanottamaan ominaisuuksia. Muille ajoneuvoille on 

saatavissa vain jälkiasennus.  

 

Tärkeä huomautus 

 

MAN Now on saatavissa vain MAN-merkin kuorma-autoille, joihin on asennettu RIO-laatikko (telematiikkamoduuli 

(TBM) 3).  

 

Tietyn ajoneuvon jälkiasennusten ja ominaisuuksien näyttö MAN Now -palvelussa perustuu kyseisen ajoneuvon 

tuotantotietoihin. Jos ajoneuvon tekninen kunto on muuttunut tuotantotilasta, jälkiasennuksia ja ominaisuuksia ei 

voida asentaa kyseiseen ajoneuvoon MAN Now -palvelun näytöstä ja varauksesta huolimatta. 

 
 

MAN Now’n kansallinen saatavuus 
 

MAN Now -palvelun käyttöönoton edellytys on, että asiakkaalla on yhtiön pääkonttori jossakin seuraavista maista: 

Belgia, Bulgaria, Tanska, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Kroatia, Latvia, Liettua, 

Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi, Sveitsi, Slovakia, Slovenia, 

Espanja, Tšekin tasavalta, Unkari tai Kypros.  

 
 

MAN Now’n käytettävyys 
 

MAN Now -palvelu on käyttäjän käytettävissä heti rekisteröinnin jälkeen RIO-alustalla. Erillinen aktivointi ei ole 

tarpeen.  

 
 

MAN Now’n passivointi 
 

Käyttäjä voi passivoida MAN Now -palvelun RIO-alustalla.  
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MAN Now -palvelun laajuus 
 

Seuraavia MAN Now -palveluita voidaan käyttää: 

 
- Käytettävissä olevien jälkiasennusten ja ominaisuuksien tarkistus ajoneuvon teknisen kunnon perusteella 

tuotannon jälkeen 

- Yksityiskohtainen kuvaus yksittäisten jälkiasennusten ja ominaisuuksien eduista 

- Maakohtaiset, ei-sitovat hintasuositukset jälkiasennukseen MAN-huollon tukipisteessä 

- Suositeltava vähittäishinta MAN Now -palvelun kautta varattaville ominaisuuksille 

- Ominaisuuksien varaaminen ja maksaminen (kertaluonteinen hankinta tai määräaikainen tilausmalli 

ilman automaattista uusimista) 

- Ominaisuuksien siirron aloittaminen ajoneuvoon mobiilin internetin kautta 

- Yhteenveto varatuista ja siirrettävistä tai ajoneuvoon siirtämistä odottavista ominaisuuksista 

 

MAN Truck & Bus SE:n lisäksi MAN-korjaamolla ja kulloisenkin käyttömaan MAN-maahantuojalla on pääsy 

tietoihin MAN Now -palvelun laadunvarmistusta varten. 

 
 

Tekniset edellytykset  
 
MAN Now’n käyttö edellyttää, että seuraavat tekniset vaatimukset täyttyvät: 

 
MAN-ajoneuvon varustus: 

 

- RIO Boxin käyttö (TBM3) – (jonka käyttöön luovuttaminen ei ole osa MAN Now -palvelua.) 

 
Työpisteen varustus: 

 
- Internetyhteydellisen päätelaitteen käyttö, esim. tietokone, jossa käyttöjärjestelmänä Windows 7 tai 

uudempi 

- Internet-selain (Suosittelemme käyttämään jokin seuraavan selaimen ajantasaista versiota: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ja Apple Safari. Jos käytetään muita 

selaimia, emme voi taata kaikkien toimintojen rajoituksetonta käyttöä.)  


