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Esta conhecida empresa de transportes, sediada em Vilar Formoso,
adquiriu as primeiras viaturas MAN no ano de 2008 à empresa
ACMAN, 4 anos após a primeira aquisição, esta empresa não teve
dúvidas quando decidiu aumentar a sua frota, pois o balanço destes 4
anos só vieram provar que os camiões MAN são os melhores do
mercado, em consumos, segurança, conforto, qualidade,
equipamento, e claro está, pela excelente assistência pós-venda que a
ACMAN presta do distrito da Guarda.
Estas 3 MAN TGX 18.440 4x2 BLS, fizeram as delícias da casa, que
se juntam a mais 20 viaturas que a empresa já possui.

ACMAN Guarda

A empresa Batatas Climério, recebeu mais uma MAN TGX 26.480
6x2 BL
Situada no distrito de Coimbra, cuja maioria da sua frota é composta
por MAN, que tem sido do inteiro agrado do Sr. Climério, gerente da
empresa, conhecedor de longa data da nossa marca, sabe que para ter
um negócio rentável, a boa gestão da frota é a peça chave, assim como
a assistência pós-venda, é por isso que a ACMAN continua a estar nos
horizontes desta conhecida empresa.
Nova MAN chega à Corujeira

CHECK-UP Gratuito até 31/03/2012
nas nossas oficinas BOSCH CAR SERVICE
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Não sou cliente das vossas oficinas da Experteficaz, posso fazer o Check-up sem qualquer custo?
R.: Sim, a oferta do Check-up não tem qualquer custo até 31/03/2012, mesmo não sendo nosso cliente.
Que diagnóstico é feito à minha viatura?
R.: A sua viatura será sujeita à avaliação do alinhamento de direcção, amortecedores, travões, gases de escape,
teste de luzes, níveis de lubrificante e água.
E se após o diagnóstico algum destes itens não estiver em conformidade?
R.: Se após a avaliação alguns dados de referência não estiverem dentro dos parâmetros normais, será apresentado
um orçamento e só o cliente decide se pretende efectuar a reparação ou não.
As vossas oficinas estão equipadas para que tipo de reparações?
R.: As nossas oficinas estão equipadas com computadores de diagnóstico e preparadas para qualquer tipo de reparação,
seja ela mecânica ou eléctrica, desde uma simples mudança de óleo à reparação na íntegra do motor.
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Qual o procedimento a tomar para fazer o Check-up sem qualquer custo?
R.: Terá de fazer uma marcação prévia, presencialmente ou via telefone para os seguintes números:
Oficina de Mangualde Tel.: 232 620 133, Bajouca (Leiria) Tel.: 244 098 395, Vila Nova da Barquinha Tel.: 249 720 923
Até quando posso usufruir desta oferta?
R.: Esta oferta é válida até 31/03/2012 apenas nas oficinas Experteficaz, após esta data será cobrado o valor de 24,60€
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