Έλα και εσύ στο MAN Club
με την κάρτα ΜΑΝ&More!

Πως μπορείτε ν’ αποκτήσετε την
κάρτα MAN&More;
Kάτοχος της κάρτας ΜΑΝ&More μπορεί να γίνει κάθε
οδηγός ή ιδιοκτήτης ΜΑΝ ή NEOPLAN με την επίδειξη
του επαγγελματικού διπλώματος και της άδειας του
οχήματος.

Ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.:

Τι είναι η κάρτα MAN&More;
H κάρτα MAN&More είναι μια μοναδική κάρτα για τους
οδηγούς ή ιδιοκτήτες οχημάτων ΜΑΝ και NEOPLAN.
Κάνε τώρα αίτηση και απόλαυσε τα πολυάριθμα προνόμια της κάρτας ΜΑΝ&More.

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε κι εσείς την κάρτα
ΜΑΝ&More, μπορείτε να παραδώσετε συμπληρωμένη
την παρούσα αίτηση στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Mε την ΜΑΝ&More μπορείς να έχεις σημαντικές
πληροφορίες από τον κόσμο της τεχνολογίας και
της ΜΑΝ και το κυριότερο σημαντικές εκπτώσεις σε
όλους τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - A member of the MAN group

ΜΑΝ kann.

Τι κερδίζετε με την κάρτα
ΜΑΝ&More;

n 25% έκπτωση στις τιμές των προϊόντων του MAN
Shop, για παραγγελίες που γίνονται μέσω της ΜΑΝ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τα προνόμια της MAN&More με μια ματιά:

Αίτηση απόκτησης κάρτας MAN&More
Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν για την έκδοση της κάρτας Κατόχου.
Ατομικά στοιχεία

n 10% έκπτωση στα γνήσια ανταλλακτικά MAN και
στο κόστος εργασιών του οχήματος σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

*Επώνυμο:............................................................................
*Όνομα:................................................................................
*Ημ. Γέννησης: ....................................................................
*E-mail:.................................................................................
Διεύθυνση κατοικίας
*Διεύθυνση:..........................................................................
*Τ.Κ.:...................... *Περιοχή / Πόλη:.................................
*Κινητό: ................................................................................
*Τηλέφωνο:...........................................................................
Στοιχεία οχήματος
*Τύπος οχήματος (μοντέλο):................................................
*Αριθμ. κυκλοφορίας:...........................................................
*Αριθμ. πλαισίου:..................................................................
*Είδος υπερκατασκευής:......................................................

nΔ
 ωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια οικονομικής οδήγησης ΜΑΝ Profi Drive

n Ενημέρωση για ειδικές τιμές ανταλλακτικών
n Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ειδικά για κατόχους
κάρτας MAN&Μore
n Επιπλέον εκπτώσεις και οφέλη ανάλογα με τα προγράμματα επιβράβευσης των κατά τόπους συνεργατών Service της ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ
n Πρόσθετες προσφορές και πληροφορίες, για τις
οποίες θα ενημερώνεστε προσωπικά με SMS ή επιστολή, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΜΑΝ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λαμβάνετε επίσης:
n Δώρο καλωσορίσματος
n Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις
n Το MAN Magazine με τα τελευταία νέα από τον κόσμο της ΜΑΝ

Επιθυμώ να λαμβάνω τυχόν προωθητικό και ενημερωτικό
υλικό της ΜΑΝ&More με SMS.
Παρέχω με τη συναίνεσή μου τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, τα οποία είναι ακριβή και αληθινά. Παρέχω στη MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. τη συγκατάθεση και τη
συναίνεσή μου να τηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα
προσωπικά μου δεδομένα που έρχονται σε γνώση της βάσει
της παρούσας, για τους σκοπούς του προγράμματος κάρτας ΜΑΝ&More. Η διατήρηση του αρχείου και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο
2472/97. Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται, τηρούνται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία με ευθύνη της εταιρείας ΜΑΝ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

Ημερ/νία..............................................
Υπογραφή.............................................................................

