MAN TopUsed: Używane pojazdy o sprawdzonej
jakości
MAN TopUsed oferuje teraz znak jakości także dla używanych
autobusów. Takie oznakowanie autobusów po szczegółowych
badaniach zapewnia klientom najwyższe bezpieczeństwo,
niezawodność i przejrzystość przy zakupie pojazdu.
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Oznakowanie używanych autobusów po badaniach technicznych
jedną z trzech kategorii umożliwia klientom lepszą orientację przy
wyborze pojazdu
Kategorie uwzględniające rocznik, przebieg i stan pojazdu
W zależności od kategorii dodatkowo gwarancja na układ
napędowy
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Czy można na pierwszy rzut oka rozpoznać rzeczywisty stan używanego
autobusu? Dokładne zbadanie jego stanu jest raczej niemożliwe. Dlatego
nowy znak jakości MAN TopUsed znacznie ułatwia klientom pojazdów
używanych wybranie autobusu, który dokładnie spełnia ich oczekiwania.
„Oznakowanie

otrzymują

wyłącznie

pojazdy

poddane

wcześniej

szczegółowemu badaniu przez naszych specjalistów i gwarantujące
spełnienie określonych kryteriów“, wyjaśnia Erik Boere, Head of Used Bus
& Coach w firmie MAN Truck & Bus. Badania techniczne prowadzone są
według rygorystycznych standardów. Dzięki temu klienci mogą mieć
pewność, że wysokiej jakości pojazdy użytkowe zachowają swoją wartość i
okażą się niezawodne.
Podział na kategorie zapewnia z kolei przejrzystość: pojazdy oznaczane są
symbolami jedno-, dwu- i trzygwiazdkowymi. „Podział na kategorie ułatwia
zainteresowanym klientom właściwe porównanie różnych autobusów.
Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców
rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 9 mld € (2016 r.). Oferta produktów obejmuje transportery,
samochody ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe oraz usługi związane z przewozem osób i towarów.
MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i zatrudnia ponad
35 000 pracowników na całym świecie.
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Ponadto klienci mogą się szybko zapoznać z konkretnymi pojazdami, które
odpowiadają ich potrzebom i budżetowi, jakim dysponują“, mówi Boere.
Trzy gwiazdki przyznawane są wyłącznie autobusom używanym marek
MAN i NEOPLAN nie starszym niż czteroletnie, których przebieg nie
przekracza 400.000 kilometrów, a głębokość bieżnika opon wynosi
minimum sześć milimetrów. Nowością są tu badania ustawowe (badanie
główne

lub

badanie

bezpieczeństwa).

Na

szczycie

znajduje

się

dwunastomiesięczna gwarancja kupna MAN TopUsed na układ napędowy
oraz, w przypadku dostępności, MAN lub NEOPLAN Card. Pakiet
trzygwiazdkowy wieńczy inspekcja lub przegląd oraz wykończenie w klasie
premium.
Dwie gwiazdki otrzymują pojazdy marek MAN i NEOPLAN nie starsze niż
sześcioletnie, które przejechały maksymalnie 600.000 kilometrów, a
głębokość bieżnika ich opon wynosi minimum cztery milimetry. Na życzenie
kupujący mogą zawrzeć dwunastomiesięczną gwarancję kupna MAN
TopUsed na układ napędowy. Ponadto pakiet obejmuje, w przypadku
dostępności, MAN lub NEOPLAN Card, a wymagane ustawowo badania są
ważne jeszcze przez minimum 3 miesiące. Autobusy dwugwiazdkowe mają
poza tym wysokiej jakości wykończenie optyczne.
Pojazdy wszystkich producentów zapewniające bezpieczeństwo w ruchu
drogowym zostają po generalnym sprzątaniu oznaczone jedną gwiazdką, o
ile spełniają standardy MAN TopUsed.
MAN TopUsed oferuje duży wybór używanych pojazdów użytkowych: od
ciągników i małych transporterów do pojazdów ciężarowych i autobusów.
Oprócz pojazdów użytkowych MAN oferta obejmuje także pojazdy
użytkowe

wielu

innych

producentów.

„Dzięki

znakowi

jakości

potwierdzającemu spełnienie rygorystycznych standardów, między innymi
w zakresie bezpieczeństwa i jakości, oferujemy naszym klientom kolejny
istotny serwis związany z zakupem pojazdu“, podsumowuje Erik Boere.
Znak jakości będzie początkowo stosowany w Niemczech, Austrii, Francji,
Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce.
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