Service Informatie
Handleiding voor de WABCO Verdeler:
Reman Core via UPS terugzenden naar WABCO
Om uw waarborgsom terug te krijgen voor gekochte WABCO Reman onderdelen,
dient u de core (= het gebruikte onderdeel) terug te sturen naar WABCO.
• De core moet in een normaal gebruikte staat en goed verpakt zijn in de
oorspronkelijke verpakking (om transportschade te vermijden).
• De core kan tot maximaal 1 jaar na aankoop van een Reman apparaat
worden teruggestuurd.
• De waarborgsom wordt niet gecrediteerd als de core foutief is gebruikt of
op een ongebruikelijke wijze is beschadigd.
• U kan slechts één TEBS E modulator in de oorspronkelijke verpakking
plaatsen.
• De groene sticker (hier rechts afgebeeld) moet correct ingevuld zijn.
• De groene sticker moet duidelijk zichtbaar zijn op de retourverpakking.
• Retourverpakkingen zonder groene sticker kunnen een langere
verwerkingstijd nodig hebben.
• In het algemeen verwerken wij uw verzending en de creditnota voor de waarborgsom 2 weken
nadat de core is teruggezonden.

Overzicht UPS Quickstart
(Volledige omschrijving met screenshots, zie volgende pagina)

1. Bent u reeds bij UPS geregistreerd?
JA -> inloggen & uw retourzending aanmaken
NEE -> gelieve het Green Label Core Return document volledig in te vullen en op te sturen naar
greenlabel@wabco-auto.com (U vindt dit PDF document hier)

2. Waar gaat deze retourzending naartoe?
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Bedrijf: WABCO DC01
Naam contactpersoon: WABCO REMAN SOLUTIONS
Land: Duitsland
Adresregel 1: Münchnerstr. 48
Postcode: 30855
Plaats: Langenhagen
Telefoon: +49 511922 2479

3. Wat retourneert u?
1 pakket: Alle pakketten afzonderlijk retour zenden. De groene sticker moet duidelijk zichtbaar zijn op de
retourverpakking.
! U dient slechts één TEBS E modulator in de oorspronkelijke verpakking te plaatsen!
Verpakkingstype: Overige verpakking
Gewicht: 6kg per TEBS-E modulator incl. verpakking
Omschrijving goederen: Gebruikte elektronica

4. Hoe wilt u retourneren?
Service: UPS Standard
Afleveringsmethode etiket: Retourlabel afdrukken

5. Wilt u referentienummers toevoegen aan deze retourzending?
Referentie #1: WABCO REMAN SOLUTIONS

6. Hoe wilt u betalen?
Verzendkosten declareren aan: Factureren aan andere derde
UPS klantennummer derde: 312261
Land: Duitsland

Postcode: 30855
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Service Informatie
Algemeen overzicht met screenshots
Eerst uw retourzending aanmaken
Klik op Verzenden -> Retourzending maken
Stap 1: Waar komt deze retourzending vandaan?
Vul de gegevens van uw bedrijf in de juiste velden in (

)

U kunt uw eigen adres
opslaan => hierdoor verloopt
het invullen van volgende
verzendingen sneller
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Stap 2: Waar gaat de retourzending naartoe?
Voer het retouradres in zoals hier weergegeven.

Adres verzender
moet hetzelfde
zijn als in stap 1!
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Stap 3: Wat retourneert u?
Vul de gegevens in de juiste velden in (

)

Zend alle pakketten
afzonderlijk retour!
Verpak slechts één TEBS E
modulator in de
oorspronkelijke
verpakking!
De groene sticker moet
duidelijk zichtbaar zijn op
de retourverpakking!
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Een TEBS E modulator incl.
verpakking weegt 6 kilo

Stap 4: Hoe wilt u verzenden?
Vul de gegevens in de juiste velden in (

)

Kruis dit hokje aan als u
per e-mail informatie wilt
ontvangen.
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Stap 5: Wilt u referentienummers toevoegen?
Vul de gegevens in ( ) zoals hier afgebeeld.
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Stap 6: Hoe wilt u betalen?
Vul de gegevens in de juiste velden in (

)

Stap 7: Controleer uw gegevens voor de verzending en bevestig deze
Uw UPS-pakket wordt automatisch opgehaald als bij u elke dag een afhaling plaatsvindt.
Als dit niet het geval is:
• Bel de UPS helpdesk en geef aan dat uw pakket moet worden afgehaald.
• Plan een afhaling via internet op dezelfde pagina waar u bovenstaande gegevens hebt ingevoerd.
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