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MAN TopUsed: Μεταχειρισμένα
ελεγμένη ποιότητα.
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Η MAN TopUsed πλέον επεκτείνει τη σφραγίδα ποιότητάς της
και στα μεταχειρισμένα λεωφορεία. Αυτή η κατηγοριοποίηση
για πλήρως πιστοποιημένα λεωφορεία ευνοεί τους
αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων, εξασφαλίζοντας τα
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και διαφάνειας.
Το να εξεταστεί λεπτομερώς ένα μεταχειρισμένο λεωφορείο, ώστε
να καταλάβει ο υποψήφιος αγοραστής την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Τώρα τη λύση
δίνει η σφραγίδα ποιότητας της MAN TopUsed, καθιστώντας για
τους αγοραστές απλή και ασφαλή υπόθεση την επιλογή ενός
λεωφορείου που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. «Αυτή
τη σφραγίδα αποκτούν μόνο τα λεωφορεία που ελέγχονται
ενδελεχώς από τους ειδικούς μας και ανταποκρίνονται σε
πολυάριθμα κριτήρια», εξηγεί ο Erik Boere, Διευθυντής του
τμήματος Μεταχειρισμένων Λεωφορείων και Πούλμαν της MAN
Truck & Bus. Οι συγκεκριμένοι τεχνικοί έλεγχοι στηρίζονται σε
αυστηρά πρότυπα, που σημαίνει ότι οι αγοραστές μπορούν να
περιμένουν τον μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας και υψηλής
ποιότητας σε μεταχειρισμένα οχήματα που διατηρούν την αξία
τους.
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Οι ξεχωριστές κατηγορίες εξασφαλίζουν τη διαφάνεια: η σφραγίδα
ποιότητας δίνεται με ένα, δύο ή τρία αστέρια. «Η κατηγοριοποίηση
καθιστά πιο εύκολο για τους αγοραστές να συγκρίνουν τα διάφορα
λεωφορεία μεταξύ τους. Έτσι αντιλαμβάνονται γρήγορα τα οχήματα
που ταιριάζουν στους στόχους και τον προϋπολογισμό τους»,
συμπληρώνει ο κ. Boere. Τα τρία αστέρια απονέμονται μόνο στα
μεταχειρισμένα λεωφορεία MAN και NEOPLAN τα οποία είναι το
πολύ τεσσάρων ετών, έχουν διανύσει το μέγιστο 400.000
χιλιόμετρα και το προφίλ των ελαστικών τους είναι τουλάχιστον έξι
χιλιοστά. Επιπλέον, δίνεται μια δωδεκάμηνη επέκταση εγγύησης
από τη MAN TopUsed για τη γραμμή κίνησης. Ένας έλεγχος ή μια
διαδικασία συντήρησης και επιπρόσθετη γενική επισκευή
ολοκληρώνουν το πακέτο των τριών αστέρων.
Τα δύο αστέρια δίνονται στα οχήματα MAN και NEOPLAN που δεν
είναι παλαιότερα των έξι ετών, έχουν διανύσει το μέγιστο 600.000
χιλιόμετρα και έχουν ελαστικά με προφίλ τουλάχιστον τεσσάρων
χιλιοστών. Κατόπιν αιτήσεως, οι αγοραστές μπορούν να
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αποκτήσουν δωδεκάμηνη επέκταση εγγύησης MAN TopUsed για
τη γραμμή κίνησης. Τα λεωφορεία δύο αστέρων λαμβάνουν
επίσης υψηλής ποιότητας εξωτερική φροντίδα.
Οχήματα οποιουδήποτε κατασκευαστή τα οποία είναι οδικώς
ασφαλή και έχουν περάσει από βασικό καθαρισμό λαμβάνουν ένα
αστέρι, αρκεί να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της MAN
TopUsed.
Η MAN TopUsed προσφέρει μεγάλη ποικιλία μεταχειρισμένων
επαγγελματικών
οχημάτων,
από
τράκτορες,
φορτηγά,
ημιρυμουλκούμενα, βαν μέχρι και λεωφορεία. Εκτός από οχήματα
της MAN, διατίθενται και μεταχειρισμένα οχήματα άλλων
κατασκευαστών. «Η σφραγίδα, η οποία αποδεικνύει συμμόρφωση
σε αυστηρά πρότυπα –μεταξύ άλλων, ασφάλειας και ποιότητας–
μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμη μια
σημαντική υπηρεσία στην αγορά μεταχειρισμένου οχήματος»,
καταλήγει ο κ. Boere.
Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Ρουγγέρης, Διευθυντής
Πωλήσεων TopUsed στην Ελλάδα, εξηγεί ότι: «Το να φέρει ένα
όχημα τη σφραγίδα ποιότητας της MAN TopUsed, δε σημαίνει
μόνο συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα ποιότητας της MAN
TopUsed για τους πελάτες μας. Σημαίνει και προστιθέμενη αξία στο
όχημά τους, από ένα σύνολο διαθέσιμων υπηρεσιών όπως
εγγύηση οχήματος, πακέτα προγραμματισμένης συντήρησης,
ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης & leasing και δυνατότητα
ανταλλαγής. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να
παρέχουμε την τεχνογνωσία και την ποιότητά μας και στο
μεταχειρισμένο λεωφορείο.»
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