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MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.
Esenboğa Havalimanı Yolu 22. Km
06750 Akyurt/ANKARA
Tel : 0 312 556 10 00 Faks : 0 312 556 10 41
www.man.com.tr

Garanti süresini uzatıyoruz.
Durum 03/2017. Yazılar ve görseller bağlayıcı değildir.
Teknik nedenlerden ötürü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bu basımdaki tüm detaylar, dağıtımı yapıldığı zamandaki özellikleri içerir.
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Man Orijinal Parçaları kaliteleri ve tam uyumlarıyla bilinirler. Bu durum MAN servis noktalarındaki kaliteli ve profesyonel işçilik ile birleştiğinde

güvenilirlik sağlar: daha az yatış süresi ve daha uzun araç hizmet ömrü. Bu güvenceyi şimdi size sunuyoruz. MAN Orijinal Parçalarda, MAN
Ecoline Orijinal Parçalarda ve MAN Orijinal Aksesuarda garanti süresini 2’nci yıla uzatıyoruz. Sizin için güvenceyi iki katına çıkarıyoruz.

MAN Kamyon ve Otobüs A.Ş. iki yıllık garanti süresi 2017* yılından itibaren MAN Yetkili Servislerinde** gerçekleştirilen MAN Orijinal Parça,
MAN Ecoline Orijinal Parça ve MAN Orijinal Aksesuar kullanılan onarımlar için geçerlidir. Hizmet kapsamı önceki bir yıllık garanti ile aynıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen genel şartlar ve koşullar belgesine göz atınız.

Garanti vakalarında aşağıdaki maliyetler kapsanmaktadır:

• Kusurlu parçaların onarımında ve değişiminde harcanan işçilik ve parça maliyetleri
• Parçanın takımı teslimat kapsamındaysa takma çıkarma maliyetleri*
• İyi niyetimizin göstergesi olarak bazı diğer maliyetler de kapsam dahiline alınmıştır: çekme ücretleri, gece/hafta sonu
giderleri, yolda kalan araçların yerinde tamiri (mahale ulaşım, mobil servis aracı vb.), kurye masrafları

MAN Otobüslerinin hakkı MAN Orijinal Parçalarıdır - şimdi ikinci yıl garantisi ile birlikte!
* geçerlilik için genel şartlar ve koşullara göz atınız.
** MAN servis şubeleri ve yetkili servisler
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Daha yüksek kalite, daha uzun süre
Yenilik: Man servis ve parçada ikinci yıl garantisi
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*piyasaya doğrudan satış durumunda takma-çıkarma maliyetleri kapsam dışıdır.

