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Specifikacije MAN Now 
 
 

Splošna informacija  
 

MAN Now je storitev za optimizacijo vozila, in sicer z nameščanjem dodatne opreme prek podporne točke MAN 

ali prenosa funkcij prek mobilnega interneta (po zraku). MAN Now v ta namen posodobi tehnično stanje vozila pri 

proizvodnji in ga uskladi z merili za združljivost z dodatnim opremljanjem in funkcijami. Nabor dodatnega 

opremljanja in funkcij v storitvi MAN Now nenehno širimo. Samo za vozila nove generacije tovornjakov (od 

modelnega leta 2020) s tehničnega vidika podpirajo prenos funkcij. Za druga vozila je na voljo zgolj dodatno 

opremljanje.  

 

Pomembno opozorilo 

 

MAN Now je zdaj na voljo za tovornjake znamke MAN z vgrajenim dodatkom RIO Box (telematski modul (TBM) 3).  

 

Dodatna opremljanja in funkcije za določeno vozilo so v storitvi MAN Now prikazane glede na podatke o 

proizvodnji posameznega vozila. Če je bilo tehnično stanje vozila spremenjeno v primerjavi s stanjem ob izdelavi, 

dodatnih opremljanj in funkcij za zadevno vozilo ne bo mogoče uporabiti, čeprav so prikazane in zakupljene v 

storitvi MAN Now. 

 
 

Nacionalna razpoložljivost storitve MAN Now 
 

Predpogoj za koriščenje storitve MAN Now je, da ima stranka sedež podjetja v eni od naslednjih držav: Avstrija, 

Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, 

Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica ali Velika Britanija.  

 
 

Uporabnost storitve MAN Now 
 

Storitev MAN Now je uporabniku na voljo takoj po registraciji na platformi RIO. Ločena aktivacija ni potrebna.  

 
 

Deaktiviranje storitve MAN Now 
 

Uporabnik lahko storitev MAN Now deaktivira na platformi RIO.  
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Obseg storitve MAN Now 
 

MAN Now omogoča koriščenje naslednje storitev: 

 
- Preverjanje razpoložljivih dodatnih opremljanja in funkcij glede na tehnično stanje vozila po proizvodnji. 

- Podroben opis uporabe posameznih dodatnih opremljanj in funkcij. 

- Nezavezujoče priporočene cene po državah za dodatna opremljanja pri servisni oporni točki MAN. 

- Nezavezujoče priporočene cene za naročljive funkcije prek storitve MAN Now. 

- Zakup in plačilo funkcij (enkratni nakup ali naročniški model brez samodejnega podaljševanja). 

- Pobuda za prenos funkcij v vozilo prek mobilnega interneta. 

- Pregled nad zakupljenimi in prenesenimi funkcijami v vozilo oziroma funkcijami, ki čakajo na prenos v 

vozilo. 

 

Poleg MAN Truck & Bus SE so podatki v namene zagotavljanja kakovosti storitve MAN Now vidni tudi delavnici 

MAN in zadevni državni prodajni organizaciji MAN. 

 
 

Tehnični pogoji  
 
Za uporabo storitve MAN Now morajo vozila izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: 

 
Oprema vozila MAN: 

 

- uporaba dodatka RIO Box (TBM3) – (njegovo zagotavljanje ni del MAN Now), 

 
Oprema delovnega prostora: 

 
- Uporaba končne naprave, ki se lahko poveže z internetom, npr. računalnika, z operacijskim sistemom 

Windows 7 ali novejšim. 

- Spletni brskalnik (za uporabo priporočamo najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov: Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge in Apple Safari. V primeru uporabe 

drugih brskalnikov ne moremo zagotoviti neomejene funkcionalnosti.)  


