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Produktspecifikation för MAN Now
Allmän information
Med tjänsten MAN Now kan man optimera fordonet genom att installera kompletteringar via en MAN-anläggning
eller genom att överföra features via ett mobilt internet (Over-The-Air). Via MAN Now analyseras fordonets
tekniska skick vid produktionen och detta jämförs med kompabilitetskriterierna för kompletteringar och features.
Vi utökar kontinuerligt MAN-portföljen med kompletteringar och features. Features kan endast överföras till den
nya generationen lastbilar (från årsmodell 2020) med de rätta tekniska förutsättningarna. För övriga fordon kan
man endast beställa kompletteringar.
Viktig information
MAN Now kan endast beställas för lastbilar av märket MAN där det finns en installerad RIO-box (telematisk modul
(TBM) 3).
Vilka kompletteringsalternativ eller features som kan visas för ett visst fordon i MAN Now beror på respektive
fordons produktionsdata. Om fordonets tekniska skick ändras i förhållande till produktionsskicket kan
kompletteringar och features inte användas för det berörda fordonet även om detta anges eller det finns bokningar
i MAN Now.

Möjlighet att beställa MAN Now per land
För att kunna använda tjänsten MAN Now måste kunden ha sitt säte i något av följande länder: Belgien, Bulgarien,
Danmark, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Storbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern eller Cypern.

Användbarhet för MAN Now
Så fort användaren har registrerat sig på RIO-plattformen kan hen börja använda tjänsten MAN Now. Det krävs
ingen separat aktivering.

Inaktivera MAN Now
Inaktivering av tjänsten MAN Now görs av användaren på RIO-plattformen.
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Tjänster tillhörande MAN Now
Med MAN Now kan man använda de nedanstående tjänsterna:
-

Kontroll av tillgängliga kompletteringar och features utifrån fordonets tekniska skick efter produktionen
Utförliga användningsbeskrivningar för de enskilda kompletteringarna och features
Landsspecifika icke bindande rekommenderade priser för kompletteringar hos en MAN-servicestödpunkt
Icke bindande rekommenderade priser för bokningsbara features via MAN Now
Bokning och betalning för features (engångsköp eller periodvist abonnemang utan automatisk
förlängning)
Initiering för överföring av features via ett mobilt internet till fordonet
Översikt över bokade features, features som överförs eller som ska överföras till fordonet

Förutom MAN Truck & Bus SE har MAN-verkstaden och respektive lands försäljningsbolag tillgång till data för
kvalitetssäkring av tjänsten MAN Now.

Tekniska krav
Följande tekniska krav måste vara uppfyllda för att man ska kunna använda Man Now:
MAN-fordonets utrustning:
-

Användning av en RIO-box (TBM3) – (boxen följer inte med vid beställning av MAN Now.)

Utrustningar på arbetsplatsen:
-

Användning av en internet-uppkopplingsbar enhet, t.ex. en dator med operativsystemet Windows 7 eller
senare
Internet-sökmotor (För användningen rekommenderar vi den senaste versionen av följande sökmotorer:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge och Apple Safari. Om andra
sökmotorer används kan vi inte garantera obegränsad funktionalitet.)
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