
 
 

 

Ασπρόπυργος, 13 Ιανουαρίου 2016

  

Φίλε Αυτοκινητιστή,  

Καλή Χρονιά με υγεία και Καλές Διαδρομές με ασφαλή οδήγηση!  

Η εταιρία μας ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προωθεί, ως γνωστόν, τα οχήματα ΜΑΝ και ΝΕOPLAN στην 

Ελλάδα, από το 1980. Πέρα από την προώθηση νέων οχημάτων, η εταιρία μας 

δραστηριοποιείται στην πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων ΜΑΝ ΤopUsed, ενώ μέσω του 

Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service προσφέρει υψηλό επίπεδο και 

υποστήριξης σε θέματα συντήρησης και επισκευών.   

Βασική επιλογή της ΜΑΝ είναι η προσφορά αξιόπιστων οχημάτων που να εξυπηρετούν τον 

επαγγελματία. Δεν είναι τυχαίο, ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά η ΜΑΝ βγαίνει πρώτη στη 

σχετική έρευνα του γνωστού ανεξάρτητου ινστιτούτου TÜV.  

Στην εταιρική ιστοσελίδα μας www.mantruckandbus.gr μπορείτε να πληροφορηθείτε 

αναλυτικά για τα οχήματά μας, το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργείων μας και τις 

προσφορές της εταιρίας μας.  

Η εταιρία ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προσφέρει ειδικά για τα μέλη της Ο.Φ.Α.Ε.: 

1. Έκπτωση 1.000€ επί της καθαρής αξίας του οχήματος, για κάθε Νέο όχημα ΜΑΝ 
που θα παραγγελθεί, έως την 31.03.2016, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 
δανειοδότησης. Η προσφορά αυτή αφορά αποκλειστικά τα μέλη της Ο.Φ.Α.Ε. και 
δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον κον Αλέξη Κουνέλη - 210 61 94 841. 
 

2. Δωρεάν απόκτηση της κάρτας προνομίων ΜΑΝ & More για τους κατόχους 
οχημάτων ΜΑΝ - Οι κάτοχοι της κάρτας ΜΑΝ & More απολαμβάνουν ειδικών 

http://www.mantruckandbus.gr/


 
 

εκπτώσεων στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και μια σειρά 
προνομίων, όπως δωρεάν προσκλήσεις, αποκλειστική ενημέρωση, συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις της εταιρίας, κλπ.   
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια της κάρτας και την 
διαδικασία απόκτησή της, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα, στο 
εταιρικό μας site www.mantruckandbus.gr,  ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: 
Home >> Γοητεία & τεχνολογία >> Κάρτα προνομίων ΜΑΝ & Μore>> Κάρτα ΜΑΝ 
& Μore 
 

3. Τεχνική ενημέρωση (newsletter) σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα 
τεχνολογίας και ασφάλειας οχημάτων που αποστέλλεται μέσω e-mail σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τεχνικό newsletter της 
εταιρίας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για να 
δηλώσετε τα στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον κον Λευτέρη Σαατσάκη 210 61 94 843. 
 

Θα χαρούμε να έχουμε νέα σας! 
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