
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 15,7 mil milhões de euros em 2013. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais e emprega cerca de 53.500 pessoas em todo o mundo. As 

áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.  

MAN Truck & Bus 

Dachauer Straße 667 

D-80995 Munich 

 

 

Director de 

comunicações corporativas 

Andreas Lampersbach 

 

 

Tel: +49 89 1580-2001 

Andreas.Lampersbach@man.eu 

www.man.eu/presse 

 

Hanover, 1.10. 2014 
 

Page 1/1 

 

Nova parceria: MAN escolhe TÜV SÜD para a 

inspecção dos veículos de recompra e aluguer  

Transparência total e independência nas devoluções de 

veículos  

 

A MAN escolheu uma instituição independente para a inspecção das 

devoluções de veículos de aluguer, e vai assim estabelecer uma parceria 

com a TÜV SÜD. A partir de 2015, esta organização vai dar apoio a todo a 

linha de devoluções de veículos MAN, de contratos de recompra, 

devoluções de veículos alugados e troca de camiões e autocarros em todo 

o mundo. 

O novo acordo de serviços cobre a inspecção de todas as devoluções de 

veículos em 21 países, desde a Noruega, no norte da Europa, até à África 

do Sul, passando por Portugal no extremo Oeste da Europa e a Turquia, 

no extremo este. Este processo, que vai abranger áreas como o protocolo 

de recepção e avaliação, relatórios contínuos e inserção de toda a 

informação no site MAN TopUsed, foi padronizado internacionalmente. 

Desta forma, clientes a trabalhar for a do seu país podem confiar num 

padrão de qualidade uniforme em todos os países, e ter o seu veículo 

avaliado por uma instituição imparcial. Isto garante um elevado nível de 

transparência, o que conduz a um grande nível de aceitação dos 

resultados da avaliação. 

Com esta parceria de serviços, a MAN optou por um sistema de gestão de 

devoluções uniforme a nível internacional, e que garante grande qualidade 

e poupanças de tempo e de custos, através de processos padronizados. 

Graças a este processo rápido e uniforme, a MAN poderá vender os seus 

veículos usados de forma mais eficiente e optimizar as vendas. O sistema 

de gestão de qualidade providenciado pela TÜV SÜD nos processo de 

devolução de veículos será também padronizado em todos os países. 

 


