TRE STEG TILL KLARHET
Steg 1: Undersök förseglingen märkt Security Seal

Steg 2: Matcha tesa PrioSpot® numret med
serienumret

Undersök själv på:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
där skriver ni in det unika serienumret
på märkningen nedan.

ORIGINALDEL I
ORIGINALFÖRPACKNING

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Du kan skriva in den unika koden online eller scanna
in Data Matrix koden med NEOreader applikationen
som finns tillgänglig på: get.neoreader.com
Om förseglingen är öppen eller att siffrorna inte
stämmer, vänligen kontakta oss omedelbart på:
WABCOoriginal@wabco-auto.com
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Steg 3: Bekräfta det unika serienumret

WABCO Originaldelar inom WABCOs
oberoende eftermarknadsnätverk är levererade
till dig i ett unikt, säkert och spårbart paket.
Med detta paket vet du alltid att du har
en äkta WABCO originaldel i din hand.
Öppna för att få reda på mer…

InGET äR SOM En
WABCO ORIGInAL

FULLKOMLIGT
SäKERT

FULL
SPåRBARHET

Vår nya toppmoderna förpackning representerar ett
stort försprång i att identifiera, skydda, leverera och
lagra WABCO delar.

Varje förpackning är förseglad med åtminstone en
manipulerings-säker försegling.

Den unikt säkerhetskodade produktskylten gör det
enkelt för er att identifiera att ni har en WABCO Original
i handen.
Tack vare tesa PrioSpot® teknologin så har varje
WABCO förpackning ett unikt serienummer som är
omöjligt att reproducera och enkelt att undersöka och få
bekräftat online.
För att göra er inventering lättare så ger
förpackningsskylten information om datum för packning,
produktnummer, beskrivning och följesedeln.

Artikelnummer
Artikelbenämning

Designen är imponerande enkel: den blå linjen
symboliserar säkerhet och den gröna linjen
symboliserar effektivitet. Dessa ord har alltid varit
WABCOs ledord och nu kommer även förpackningen
till WABCO Originaldelar leverera samma värden.

När förpackningen en gång är öppnad och förseglingen
bruten är detta en signal för alla att den är öppnad och
detta går inte att göra ogjort. Detta betyder att ni alltid
vet om ni är den första att öppna lådan.

Följesedelsnummer
Datum för packning
Unikt serienummer
(MAPP kod)

Data Matrix kod
tesa PrioSpot®

Med detta har du inte bara en enklare spårbarhet
av WABCO Original utan ni får även det lättare att
identifiera WABCO delar på hyllan.

FÖRPACKnInG ATT LITA På
Oberoende av storleken på lådan som din order
levereras i så kommer förpackningen alltid att vara
identisk, med en säkerhets försegling och en unikt
kodad produktskylt med matchande serienummer.

Ni kan numera vara säkra i att WABCOs förpackningar
är lika pålitliga och tekniskt avancerade som själva
delarna den omsluter.
Ingen tvekan längre, ni vet att det är en WABCO del
och ni kan bevisa att det är en WABCO originaldel.

