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Popis služieb MAN Now 
 
 

Všeobecné informácie  
 

MAN Now je služba na optimalizáciu vozidla inštaláciou dovybavenia prostredníctvom základne MAN alebo 

prenosom funkcií cez mobilný internet (bezdrôtovo). MAN Now analyzuje technický stav vozidla počas výroby a 

porovnáva ho s kritériami kompatibility dovybavenia a funkcií. Portfólio dovybavenia a funkcií spoločnosti MAN 

Now sa neustále rozširuje. Iba nákladné vozidlá novej generácie (od modelového roku 2020) sú technicky 

schopné prenášať funkcie. Pre iné vozidlá sú k dispozícii iba dovybavenie.  

 

Dôležité upozornenie 

 

MAN Now je k dispozícii iba pre nákladné automobily značky MAN, ktoré majú nainštalovaný RIO box (telematický 

modul vozidla (TBM) 3).  

 

Zobrazenie dovybavenia a funkcií pre konkrétne vozidlo v MAN Now je založené na výrobných údajoch 

príslušného vozidla. Ak sa technický stav vozidla zmenil v porovnaní so stavom z výroby, dovybavenie a funkcie 

nie je možné nainštalovať do predmetného vozidla napriek zobrazeniu a rezervácii v MAN Now. 

 
 

Dostupnosť MAN Now na národnej úrovni 
 

Predpokladom pre využívanie služby MAN Now je firemné sídlo zákazníka v jednej z nasledujúcich krajín: 

Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, 

Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, 

Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Česká republika, Maďarsko alebo Cyprus.  

 
 

Použiteľnosť MAN Now 
 

Služba MAN Now je pre používateľa okamžite dostupná po registrácii na platforme RIO. Osobitná aktivácia nie 

je potrebná.  

 
 

Deaktivácia MAN Now 
 

Deaktiváciu služby MAN Now vykoná používateľ na platforme RIO.  
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Rozsah služby MAN Now 
 

Možno využívať nasledujúce služby MAN Now: 

 
- Kontrola dostupného dovybavenia a funkcií na základe technického stavu vozidla po výrobe 

- Podrobný popis výhod jednotlivého dovybavenia a funkcií 

- Nezáväzné cenové odporúčania pre dovybavenie špecifické pre jednotlivé krajiny v servisnom mieste 

MAN 

- Odporúčaná maloobchodná cena funkcií, ktoré je možné rezervovať, prostredníctvom služby MAN Now 

- Rezervácia a platba za funkcie (model jednorazového nákupu alebo model predplatného bez 

automatického predĺženia) 

- Spustenie prenosu funkcií do vozidla cez mobilný internet 

- Prehľad rezervovaných a prenášaných funkcií alebo funkcií čakajúcich na prenos do vozidla 

 

Okrem MAN Truck & Bus SE má údaje k dispozícii dielňa MAN a príslušná distribučná spoločnosť MAN v krajine 

na účely zaistenia kvality služby MAN Now. 

 
 

Technické predpoklady  
 
Na používanie MAN Now musia byť splnené nasledujúce technické požiadavky: 

 
Vybavenie vozidla MAN: 

 

- Používať RIO Box (TBM3) – (ktorého poskytnutie nie je súčasťou MAN Now), 

 
Vybavenie pracoviska: 

 
- používať koncové zariadenie s možnosťou pripojenia na internet, napr. počítač s operačným systémom 

Windows 7 alebo novším 

- Internetový prehliadač (odporúčame používať aktuálnu verziu nasledujúcich prehliadačov: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge a Apple Safari. Pri použití iných 

prehliadačov nemôžeme zaručiť neobmedzenú funkčnosť.)  


