
Az MAN Now Szolgáltatás leírása 
MAN Truck & Bus SE, Dachauer Str. 667, 80995 München 

Készült: 2020/03 

03/202019 
1/2. oldal 

    

 

 
 

Az MAN Now Szolgáltatás leírása 
 
 

Általános információk  
 

Az MAN Now egy, a jármű optimalizálására irányuló szolgáltatás, utólag beszerelhető kiegészítők egy MAN 

kirendeltség által történő beépítése vagy funkciók mobil interneten való átvitele (Over-The-Air) által. Az MAN Now 

ehhez elemzi a jármű gyártáskor fennálló műszaki állapotát és összeveti azt az utólag beszerelhető kiegészítők 

és funkciók kompatibilitási kritériumaival. Az MAN Now utólag beszerelhető kiegészítőinek és funkcióinak 

portfóliója folyamatosan bővül. Csak az új teherautó generáció (a 2020-as modellévtől) alkalmas műszakilag arra, 

hogy adatátvitellel funkciókat kapjon. Más járművekhez kizárólag utólag beszerelhető kiegészítők állnak 

rendelkezésére.  

 

Fontos tudnivaló 

 

Az MAN Now csak olyan MAN márkájú tehergépkocsik számára hozzáférhető, amelyekbe beépítették a RIO 

Boxot (Telematik Bord Modul (TBM) 3).  

 

Az utólag beszerelhető kiegészítők és funkciók egy meghatározott jármű számára történő kijelzése az MAN Now-

ban az adott jármű gyártási adatain alapul. Amennyiben a jármű műszaki állapotát a gyártási állapothoz képest 

megváltoztatták, az utólag beszerelhető kiegészítőket és funkciókat a MAN Now-ban történő kijelzés és a 

megrendelés ellenére sem lehet feltölteni a járműre. 

 
 

Az MAN Now nemzeti hozzáférhetősége 
 

Az MAN Now szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele az, hogy az ügyfél székhelye az alábbi országok 

valamelyikében legyen: Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, 

Görögország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 

Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, 

Spanyolország, Cseh Köztársaság, Magyarország vagy Ciprus.  

 
 

Az MAN Now használhatósága 
 

Az MAN Now szolgáltatás a RIO platformon való regisztrációt követően azonnal a Felhasználó rendelkezésére 

áll. Külön aktiválás nem szükséges.  

 
 

Az MAN Now deaktiválása 
 

Az MAN Now szolgáltatás deaktiválását a Felhasználó a RIO platformon végzi el.  
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Az MAN Now szolgáltatási terjedelme 
 

Az MAN Now következő szolgáltatásai használhatók: 

 
- A rendelkezésre álló utólag beszerelhető kiegészítők és funkciók ellenőrzése a jármű gyártáskori műszaki 

állapota alapján 

- Az egyes utólag beszerelhető kiegészítők és funkciók hasznosságának részletes leírása 

- Országok szerinti kötelezettség nélküli ajánlott ár egy MAN kirendeltségen történő utólagos beszerelésre 

- Kötelezettség nélküli ajánlott ár az MAN Now-ban megrendelhető funkciókra 

- Funkciók megrendelése és kifizetése (egyszeri vásárlás vagy futamidős előfizetéses modell automatikus 

hosszabbítás nélkül) 

- Funkciók feltöltésének kezdeményezése a járműre mobil interneten keresztül 

- A megrendelt és feltöltendő, ill. a járműre való feltöltésre váró funkciók áttekintése 

 

Az MAN Truck & Bus SE mellett az MAN Now szolgáltatás minőségbiztosításának céljából az MAN márkaszerviz 

és az adott országos MAN forgalmazó társaság is betekinthet az adatokba. 

 
 

Műszaki előfeltételek  
 
Az MAN Now használatához a következő műszaki követelményeknek kell teljesülniük: 

 
Az MAN jármű felszereltsége: 

 

- Egy RIO box (TBM3) alkalmazása – (Amelynek rendelkezésre bocsátása nem része az MAN Now 

szolgáltatásainak.) 

 
A munkahely felszereltsége: 

 
- Egy internet-csatlakozásra képes végkészülék használata, pl. computer Windows 7 vagy újabb operációs 

rendszerrel 

- Internetböngésző (A következő böngészők aktuális változatának használatát ajánljuk: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge és Apple Safari. Más böngésző használata 

esetén nem tudjuk szavatolni a korlátlan funkcionalitást.)  


