In drIe stappen naar
gemoedsrust…
stap 1: Controleer het security seal

stap 2: Vergelijk tesa priospot® met serienummer

Controleer het zelf via:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
voer hier het unieke serienummer van het label in.

Kwaliteitsdelen nu in
KwaliteitsverpaKKing

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
u kunt het unieke serienummer online invoeren
of scan de data Matrix code met de neOreader
applicatie beschikbaar via: get.neoreader.com
als de zegel open is of de cijfers komen niet
overeen, neem dan onmiddellijk contact op via:
WaBCooriginal@wabco-auto.com
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stap 3: Controleer het unieke serienummer

Originele waBCO delen voor waBCO’s
aftermarket netwerk worden geleverd
in single package, een veilige en
eenvoudig traceerbare verpakking.
u weet altijd dat u een origineel
waBCO deel in handen heeft.
open hier voor meer informatie…

nIets Beter dan
WaBCo orIgIneel

geheel
VeIlIg

geheel
traCeerBaar

onze nieuwe verpakking heeft belangrijke voordelen
met betrekking tot identificatie, veiligheid, levering
en opslag van WaBCo delen.

elke verpakking is afgesloten met een
namaakbestendig security seal.

aan de hand van de unieke veiligheids productlabels is het
eenvoudig te zien of u waBCO Origineel in handen heeft.
dankzij de tesa priospot® technologie, heeft elke
waBCO verpakking een uniek serienummer dat
onmogelijk kan worden gereproduceerd en dat direct
online kan worden gecontroleerd.
en om uw voorraadbeheer eenvoudiger te maken, geeft
het label informatie over de datum van verpakking,
productnummer en vrachtbrief.

Bestelnummer
omschrijving

Het ontwerp is indrukwekkend eenvoudig. de blauwe lijn
symboliseert veiligheid en de groene lijn symboliseert
efficiëntie. Dit zijn de normen waar het WABCO merk
altijd voor staat. nu heeft de verpakking van waBCO
origineel dezelfde toonaangevende waarde.

als de security seal is verwijderd of verbroken dan
verschijnt het woord “opened” in 6 verschillende talen
en dit blijft duidelijk zichtbaar, zelfs na hersluiten van de
doos. u ziet altijd of u de eerste bent die de doos opent.

Vrachtbriefnummer
Verpakkingsdatum
uniek serienummer
(mapp Code)

data matrix code
tesa priospot®

U profiteert dus niet alleen van traceerbare verpakking
die vervalsing voorkomt, maar u zult de waBCO delen
sneller in uw voorraad herkennen.

VerpakkIng Waarop
u kunt VertrouWen
u kunt er zeker van zijn dat waBCO’s verpakking net zo
betrouwbaar en technologisch geavanceerd is als het
verpakte deel, waardoor u zich kunt concentreren op de
serieuze zaak om voertuigen en chauffeurs op de weg te
houden.
de verpakking is in verschillende maten beschikbaar,
maar is uiterlijk altijd hetzelfde; met een security
seal, een uniek gecodeerd productlabel en een
overeenkomend serienummer.

er is simpelweg geen ruimte voor twijfel. u weet dat
het een WaBCo deel is en u kunt bewijzen dat het
een WaBCo deel is.

