MAN
SERVICE
BOOKING

ZAČNĚTE NYNÍ!

Snadné a rychlé sjednávání
termínů online

Termíny můžete rezervovat v požadovaném servisu MAN
pomocí online portálu MAN ServiceBooking.

Rezervaci můžete provádět jako host nebo na základě osobního
uživatelského účtu.
Zákazník
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okamžitě vidí přehled aktuálních a následujících termínů
servisu,
je informován o aktuálním stavu, jestliže je jeho vozidlo právě
v servisu,
má přístup k historii termínů.

Další informace o MAN ServiceBooking naleznete na portálu
MAN After Sales:
Kvalita servisu ▶ Digitální servis ▶ MAN ServiceBooking.

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München
www.mantruckandbus.com
Stav: 07/2019. Text a obrázky jsou nezávazné. Změny a chyby vyhrazeny.
Všechny údaje v tomto letáku odpovídají stavu v době tisku.

MAN Truck & Bus – společnost skupiny MAN

TERMÍNY SERVISU
PO CELÝCH 24 HODIN
DENNĚ.
MAN ServiceBooking je k dispozici 24 hodin denně,
každý den v týdnu pro sjednávání termínů a rezervaci
servisních služeb. Z této mimořádné výhody pro zákazníky mají prospěch i servisy MAN.
MAN ServiceBooking porovnává online požadované termíny zákazníků s kapacitami servisu. Rezervace termínu
je možná kdykoliv a odkudkoliv. Termín návštěvy servisu
lze dohodnout rychle a jednoduše a nezáleží na tom, zda
se jedná o údržbu, technickou či jinou prohlídku nebo
obecně o opravy. Online rezervace termínů probíhá prostřednictvím šifrování SSL, takže přenos osobních údajů
zákazníků na internetu je zabezpečený.

SNADNO A RYCHLE
POUZE V 5 KROCÍCH
Rezervace termínu od výběru vozidla až po potvrzení
termínu trvá jen několik minut.

Krok 3: Zobrazí se různé návrhy termínů, vyberte požadovaný
termín.

Krok 1: Přístup na MAN ServiceBooking přes hlavní
stranu www.manoriginal.cz

➜ Výhody:
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Nepřetržité sjednávání termínů sedm dnů v týdnu
i mimo běžnou pracovní dobu – s okamžitým
potvrzením termínu

Krok 4: Zapsání kontaktních údajů a údajů o vozidle. Zobrazí se
shrnutí údajů k příslušnému termínu. Zákazník může určit, zda
má být informován o termínu pomocí SMS nebo e-mailem. Po
potvrzení bude nový termín rezervován v servisu MAN.

Automatické připomenutí termínu zasláním SMS nebo
e-mailu
Intuitivní nástroj, který je součástí aplikace

MAN ServiceBooking je k dispozici na různých
zařízeních: chytrý telefon, tablet nebo stolní počítač
(operační systém Android™ nebo iOS®)
Přehled aktuálních a plánovaných termínů servisu
vozidel

Krok 2: Výběr prováděných výkonů a požadovaného termínu.
Lze připojit doplňkové poznámky a obrázky. Klikněte na tlačítko
„Vyhledat volné termíny.“

Krok 5: Bezprostředně po sjednání termínu bude automaticky
zasláno potvrzení termínu prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Po registraci lze stav příslušného termínu kdykoliv zobrazit
v přehledu termínů.

