Wabco originele onderdelen. Veiligheid,
efficiëntie, betrouwbaarheid. Elke dag.

“Door samenwerking met onze
klanten, hebben wij geconstateerd
dat het installeren van imitatie
onderdelen een reële bedreiging
voor hun bedrijf kan betekenen.
Imitatie onderdelen gaan mogelijk
meer en eerder defect wat
resulteert in extra stilstand ten
gevolge van onderhoud en hiermee
hogere kosten voor reparatie.
Daarom adviseren wij onze klanten
te kiezen voor de originele WABCOonderdelen om geld te besparen.”

Bijna 150 jaar geleden opgericht, blijft WABCO
baanbrekende elektronische, mechanische en
mechatronische technologieën ontwikkelen
voor voertuigremming en -stabiliteit en
automatische transmissie welke worden
geleverd aan ‘s werelds grootste truck, busen trailerfabrikanten.

www.wabco-auto.com

Uwe Deutschmann,
Managing Director,
FW Automobile GmbH

FW Automobile, onderdeel van de Wessling groep
exploiteert een werkplaats voor zowel bedrijfs- als
personenwagens in Rehburg-Loccum evenals een
andere bedrijfswagenwerkplaats in Stolzenau.
Als aanbieder van een breed scala aan diensten voor bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en
personenauto’s, maakt de werkplaatsexpert van Neder-Saksen gebruik van state-of-the art diagnose en
reparatietechnieken en is een gecertificeerde WABCO Service Partner sinds vele jaren.
In een steeds concurrerender markt, zijn sommige FW Automobile klanten geneigd om kosten te
besparen op reparaties en onderhoud door het installeren van imitatie onderdelen, vaak geadverteerd
als een goedkoop alternatief.
De dagelijkse bedrijfsvoering leert echter dat klanten die imitatie onderdelen op hun voertuigen
installeren vaak met verhoogd onderhoud worstelen omdat de onderdelen aanzienlijk verschillen in
kwaliteit en betrouwbaarheid en daarom regelmatig moeten worden vervangen. Dienovereenkomstig,
worden zij geconfronteerd met extra stilstand van hun voertuigen dat zowel tijd als geld kost.

FW Automobile besteedt extra aandacht aan het gebruik van betrouwbare
en hoogwaardige vervangende onderdelen. Alleen door dit te doen, kan
het bedrijf hun klanten een efficiëntere en goedkopere dienstverlening
bieden. Dat is de reden waarom FW Automobile heeft besloten om alleen
installatie van originele WABCO-onderdelen aan te bevelen aan klanten.
Deze onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, zijn grondig
getest door WABCO om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en
zijn voorzien van een 24 maanden garantietermijn. Dit helpt hun klanten
om buitensporig onderhoud te voorkomen en tegelijkertijd potentiële
veiligheidsrisico’s te vermijden.
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Kies originele WABCO-onderdelen voor betrouwbare kwaliteit en veiligheid en om efficiëntie
van uw voertuigen te waarborgen. Meer informatie over originele WABCO delen is te vinden op:

http://wabco-auto.com/wabcogenuineparts
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Kies originele WABCO onderdelen

