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MAN Truck & Bus breidt mobiele internetactiviteiten  

uit 
 

Website gericht op mobiele apparatuur stuurt inform atie over MAN 

Truck & Bus naar elke smartphone met internettoegan g. 

 

Na de lancering van de MAN Truck & Bus app voor iPhone en iPad hebben nu 

ook gebruikers van smartphones van andere fabrikanten toegang tot mobiel 

internet van de bedrijfswagenfabrikant. Er is nu voor iedereen dag en nacht 

gedetailleerde informatie in zakformaat beschikbaar over vrachtwagens en 

bussen van MAN en NEOPLAN, motoren en componenten en over de 

uitgebreide service van MAN. Dankzij de actuele bedrijfsinformatie blijven 

mobiele gebruikers niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, maar 

ze ontvangen ook interessante informatie over sociale projecten en 

technologische innovaties van MAN. Bovendien kan met de integrale zoekfunctie 

snel en eenvoudig worden gezocht naar de dichtstbijzijnde MAN vestiging of 

distributiepartner. Structuur en inhoud zijn vergelijkbaar met de app, waardoor 

gebruikers onafhankelijk van het besturingssysteem van hun toestel toegang 

hebben tot dezelfde functies. De mobiele website is bereikbaar via de URL 

www.app.mantruckandbus.com en is beschikbaar in het Duits en het Engels. 

 

Er is een update van de onlangs gepresenteerde MAN app verkrijgbaar bij de 

iTunes Store. Nieuw in versie 1.1: 

• comfortabel browsen dankzij eenvoudige bladerfunctie 

• optimalisatie van het beeld in het nieuwsgedeelte 

• verdere ontwikkeling van het 360 graden interieuraanzicht van 

voertuigen en markering op de productfoto’s 

 

In een speciaal voor de applicatie gemaakte screencast is de software te zien 

terwijl deze in gebruik is en verder worden alle functies van de app samengevat 

en wordt uitgelegd hoe de app werkt. De film kan worden bekeken op het 

YouTube-kanaal van MAN Truck & Bus AG. 

 

Meer informatie: 

www.mantruckandbus.com/presse 
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder toe. 

Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder. 

Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen 

levert MAN Truck & Bus AG. een wezenlijke bijdrage aan de voortdurende 

stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk 

programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert. 

Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor onze klanten. 

 

 

 

 

 

 
MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming 

van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een 

dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 


