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MAN Truck & Bus Iberia inicia a campanha 

de serviço ‘Segunda Vida’ 

 

Descontos desde 15% em mão-de-obra e 20% em peças para 

camiões e autocarros com mais de cinco anos 

 

A MAN Truck & Bus Iberia iniciou uma nova campanha de serviço dirigida 

aos camiões e autocarros que atingiram os cinco anos, oferecendo 

descontos importantes tanto nas peças originais como na mão-de-obra. O 

aumento da idade média do parque circulante fez com que a MAN 

levasse a cabo estas e outras acções para assegurar o bom desempenho 

deste tipo de veículos. 

Esta campanha, que estará em vigor durante todo o ano de 2013, oferece 

um mínimo de 15% de desconto na mão-de-obra e um mínimo de 20% de 

desconto na compra de peças, com a intenção de garantir aos clientes 

cujos veículos atingiram os cinco anos de vida continuarem com um 

veículo MAN em perfeitas condições, com a garantia de qualidade dos 

centros de serviço oficiais da rede nacional da MAN Truck & Bus. 

Para além disto, o fabricante oferece uma garantia internacional de 12 

meses tanto de mão-de-obra como de peças, disponibilidade imediata de 

peças originais MAN e profissionalismo do pessoal da MAN, altamente 

qualificado graças às mais de 100.000 horas de formação que recebe 

anualmente. 

Os armazéns da MAN contam com um nível de serviço de 98%, dispõem 

de um serviço de localização e entrega urgente das peças em menos de 

24 horas, com a intenção de reduzir ao mínimo os tempos de imobilização. 

A campanha abrange todos os autocarros e camiões das gamas TGA, 

F2000, M2000 e L2000. 

Os clientes interessados deverão consultar o seu centro da MAN Truck & 

Bus ou oficina aderente mais próxima para conhecer os detalhes da 

campanha. Poderão também consultar na página de internet 

www.mantruckandbus.pt as peças que estão sujeitas aos descontos, que 

inclui pinças de travão, válvulas, elementos internos das caixas de 

velocidades e silenciadores, entre outras. 

 

http://www.mantruckandbus.pt/
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1.882 caracteres (incl. espaços) 

 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a aumentar. 

Simultaneamente, a redução dos recursos energéticos a longo prazo está a tornar 

a indústria dos transportes cada vez mais dispendiosa. Sendo um dos principais 

fabricantes mundiais de autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus tem um 

importante contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos 

transportes. A MAN oferece um abrangente programa de eficiência, com o 

objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A eficiência dos transportes, 

consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor e nas competências 

futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os 

nossos clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

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

aproximadamente, 16,5 mil milhões de euros em 2011. A MAN fabrica camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e sistemas de 

engrenagem especiais, contando com cerca de 52.500 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos 

respectivos mercados.  

http://www.blog.transport-efficiency.com/

