
Strona 1/1

PKO Leasing S.A. 
infolinia: 801 887 887 (opłata zgodna z taryfą operatora) 
www.pkoleasing.pl

Warszawa, 16.09.2020

PROFESJONALIŚCI 
PROFESJONALISTOM

PROMOCYJNY PAKIET 
Grupa PKO Leasing - lider rynku leasingu w Polsce oraz  MAN - czołowy europejski producent po-
jazdów użytkowych i dostawca rozwiązań dla branży transportowej - przygotowali promocyjny pa-
kiet  dla kupujących pojazdy MAN lub inny samochód ciężarowy na platformie aukcje.pkoleasing.pl

NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
• Promocyjne usługi serwisowe – 15% rabat na oryginalne części zamienne i serwis   

w Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN1 

• Diagnostyka komputerowa pojazdów i sprawdzenie 40 punktów kontroli za 1 zł1

• Bezpłatna telematyka RIO dla pojazdów MAN wyprodukowanych od sierpnia 2017 roku2

• Promocja na instalację telematyki RIO za jedyne 2 850 PLN netto dla wszystkich3 samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych zakupionych w serwisie aukcyjnym 

ZAPEWNIAMY FINANSOWANIE POJAZDÓW ZAKUPIO-
NYCH W SERWISIE AUKCJE.PKOLEASING.PL
• Nawet do 100% wartości przedmiotu w PLN, EUR i USD

• Okres finansowania do 72 miesięcy

• Korzystny pakiet ubezpieczenia pojazdu

• Atrakcyjne warunki finansowania 

Jeśli jesteś zainteresowany promocją, wyślij wniosek – oddzwonimy!

Regulamin promocji

1 Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi MAN biorących udział w promocji dostępna jest w Regulaminie promocji
2 W celu aktywacji należy przesłać wiadomość na adres telematyka@man.eu
3 Przy założeniu, że instalacja telematyki RIO jest w nich możliwa (wymagane m.in. złącze FMS w pojeździe)

PKO LEASING I PKO  
LEASING FINANSE
Należą do Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego – największej instytucji finan-
sowej w Polsce. Zapewniają szeroką sieć 
sprzedaży, mobilnych Doradców i oferują 
najwyższy poziom obsługi. Wykorzystują 
doświadczenie, potencjał i znajomość 
rynku, tak by zawsze przygotowywać 
atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla 
swojego Klienta.

BEZPŁATNE ZABEZPIE-
CZENIE POJAZDÓW  
Z TELEMATYKĄ RIO
• Aktualizacja pozycji pojazdu co 15 mi-

nut (włączony zapłon) lub co 12 godzin 
(wyłączony zapłon)

• Przebieg tras pojazdów z wykorzysta-
niem map Here - ograniczenia tonażowe, 
natężenie ruchu oraz Serwisy MAN  
w całej Europie 

• Informacja o poziomie paliwa, przebie-
gu i prędkości

• Koordynacja terminów wizyt serwi-
sowych

• Dostęp online do danych serwisowych 
m.in. poziom płynów eksploatacyjnych, 
zużycie okładzin hamulcowych, zdalny 
odczyt kodów błędów

• Dane dostępne w zasięgu ręki dzięki 
bezpłatnej aplikacji mobilnej
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