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„MAN Now“ paslaugų aprašymas 
 
 

Bendroji informacija  
 

„MAN Now“ – tai paslauga, skirta transporto priemonei optimizuoti, per MAN aptarnavimo bazę įdiegiant 

papildomą įrangą arba per mobilųjį internetą („Over-The-Air“) perduodant funkcijas. Tam „MAN Now“ analizuoja 

transporto priemonės techninę būklę gamybos metu ir lygina ją su papildomos įrangos ir funkcijų suderinamumo 

kriterijais. „MAN Now“ papildomos įrangos ir funkcijų asortimentas nuolat plečiamas. Funkcijas galima techniškai 

perduoti tik naujos sunkvežimių kartos (nuo 2020 metų modelio ) transporto priemonėms. Kitoms transporto 

priemonėms galima naudoti tik papildomą įrangą.  

 

Svarbi nuoroda 

 

„MAN Now“ prieinama tik MAN prekės ženklo sunkvežimiams, kuriuose sumontuotas „RIO-Box“ blokas 

(„Telematik Bord Modul“ (TBM) 3).  

 

Pranešimas apie papildomą įrangą ir funkcijas tam tikrai transporto priemonei „MAN Now“ grindžiamas 

atitinkamos transporto priemonės gamybiniais duomenimis. Jei, palyginti su gamykline būkle, transporto 

priemonės techninė būklė pasikeitė, nepaisant pranešimo ir užsakymo „MAN Now“, papildomos įrangos ir funkcijų 

negalima įrašyti į susijusią transporto priemonę. 

 
 

„MAN Now“ prieinamumas atskirose šalyse 
 

„MAN Now“ paslaugos naudojimo prielaida – kliento būstinė turi būti vienoje iš šių šalių: Belgija, Bulgarija, Danija, 

Vokietija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Didžioji Britanija, Airija, Italija, Kroatija, Latvija, Lietuva, 

Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Šveicarija, 

Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekijos Respublika, Vengrija arba Kipras.  

 
 

„MAN Now“ naudojimas 
 

„MAN Now“ paslauga Naudotojas gali naudotis iš karto, kai prisiregistruoja RIO platformoje. Atskirai aktyvinti 

nereikia.  

 
 

„MAN Now“ išaktyvinimas 
 

„MAN Now“ paslaugą RIO platformoje išjungia Naudotojas.  
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„MAN Now“ paslaugų apimtis 
 

Galima naudotis šiomis „MAN Now“ paslaugomis: 

 
- Galimos įsigyti papildomos įrangos ir funkcijų tikrinimas pagal transporto priemonės techninę būklę po 

gamybos 

- Išsamus naudojimosi atskira papildoma įranga ir funkcijomis aprašymas 

- Šalyje galiojantis neprivalomas kainos pasiūlymas papildomai įrangai MAN aptarnavimo bazėje 

- Neprivalomas kainos pasiūlymas per „MAN Now“ užsakomoms funkcijoms 

- Funkcijų užsakymas ir pirkimas (vienkartinis pirkimas arba ilgalaikės prenumeratos modelis be 

automatinio pratęsimo) 

- Funkcijų perdavimo transporto priemonei mobiliuoju internetu iniciacija 

- Užsakytų funkcijų arba funkcijų, kurias reikia perduoti transporto priemonei, apžvalga 

 

Siekiant užtikrinti „MAN Now“ paslaugos kokybę, be „MAN Truck & Bus SE“, duomenis gali matyti ir MAN 

dirbtuvės bei atitinkama MAN šalies prekybos bendrovė. 

 
 

Techniniai reikalavimai  
 
Kad galėtumėte naudotis „MAN Now“, turi būti įvykdyti šie techniniai reikalavimai: 

 
MAN transporto priemonės įranga: 

 

- Naudojamas „RIO Box“ blokas (TBM3) – (Jo suteikimas nėra „MAN Now“ sudedamoji dalis.) 

 
Darbo vietos įranga: 

 
- Naudojamas galinis įrenginys su interneto prieiga, pvz., kompiuteris su „Windows 7“ arba naujesne 

operacine sistema 

- Interneto naršyklė (naudojimui rekomenduojame naudoti naujausią šių naršyklių versiją: „Google 

Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Microsoft Internet Explorer“, „Microsoft Edge“ ir „Apple Safari“. Naudojant 

kitas naršykles negalime garantuoti neriboto funkcionalumo.)  


