TELJES BIZONYOSSÁG
HÁROM LÉPÉSBEN…
1. lépés: A biztonsági címke ellenőrzése

2. lépés: A tesa PrioSpot® és a sorozatszám
egyeztetése

Tegyen próbát Ön is a következő elérhetőségen:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
és egyszerűen írja be az alábbi címkén
található egyedi szériaszámot.

A LEGKIVÁLÓBB ALKATRÉSZEKET
MOST A LEGJOBB
CSOMAGOLÁSBAN SZÁLLÍTJUK

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Az egyedi szériaszámot online is megadhatja, vagy a
get.neoreader.com webhelyen található NEOreader
alkalmazás használatával beolvastathatja a Data Matrix
kódot.
Amennyiben felvált a címke vagy nem egyeznek
a számok, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk
kapcsolatban a következő e-mail címen:
WABCOoriginal@wabco-auto.com
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3. lépés: Az egyedi szériaszám ellenőrzése

A WABCO független aftermarket hálózata által
biztosított eredeti WABCO alkatrészeket ebben
az egyedi, kiemelten biztonságos és könnyen
nyomon követhető csomagolásban szállítjuk.
Mindig biztos lehet abban, hogy eredeti
WABCO alkatrészt tart a kezében.
Nyissa fel, ha többet szeretne megtudni…

SEMMI NEM HASONLÍTHATÓ
EGY EREDETI WABCO
ALKATRÉSZHEZ
Legmodernebb csomagolási eljárásunk hatalmas
előrelépést jelent a WABCO alkatrészek azonosításának,
védelmének, szállításának és tárolásának területén.

TELJESEN
BIZTONSÁGOS

VÉGIG
NYOMON KÖVETHETŐ

Minden csomagot legalább egy roncsolásmentesen
eltávolíthatatlan biztonsági címkével látunk el.

Az egyedi kóddal ellátott biztonsági termékcímke
segítségével könnyen meggyőződhet arról, hogy eredeti
WABCO terméket tart-e a kezében.
A tesa PrioSpot® technológiának köszönhetően
minden WABCO csomag egyedi és reprodukálhatatlan
szériaszámot tartalmaz, mely közvetlenül online
ellenőrizhető.
A címkén megtalálhatók a csomagolás dátumának,
a termékszámnak, a termék elnevezésének adatai,
továbbá a szállítással kapcsolatos megjegyzések.
Mindez megkönnyíti a leltárt.

Termékszám
Termékleírás

A dizájn megkapóan egyszerű: a kék vonal a biztonságot,
a zöld pedig a hatékonyságot szimbolizálja, azon
alapelveket tehát, melyeket a WABCO mindig is képviselt.
Most az eredeti WABCO termékek csomagolásán
keresztül ugyanezen, az egész iparágat meghatározó
értékek jutnak el Önhöz.

A címke eltávolítása esetén láthatóvá válik egy sérült
pecsét. A címke hat nyelven tartalmazza a ‘nyitva’
feliratot, mely tisztán látható marad visszaragasztás
után is. Ezáltal megtudhatja, hogy elsőként Ön
nyitotta-e fel a csomagot.

Szállítólevél száma
Csomagolás dátuma
Egyedi szériaszám
(MAPP kód)
Data Matrix kód
tesa PrioSpot®

Így nem csak a nyomon követhető csomag és a
mindenféle hamisítást lehetetlenné tevő csomagolás
előnyeit élvezheti, hanem a polcon lévő WABCO
alkatrészek azonosítása is könnyebb és gyorsabb lesz.

EGY CSOMAGOLÁS,
MELYBEN MEGBÍZHAT
A rendelt terméket tartalmazó doboz méretétől
függetlenül a csomagolás mindig ugyanazokat a
biztonsági elemeket tartalmazza: biztonsági címkét,
egyedi kódot és hozzá tartozó szériaszámot.

Megnyugodhat afelől, hogy a WABCO által használt
csomagolás éppoly megbízható és innovatív, mint a benne
található alkatrészek, így már csak a járművek és vezetőik
folyamatos úton tartásának komoly figyelmet igénylő
munkájára koncentrálhat.
Kétség nem fér hozzá. Tudja és igazolhatja, hogy
WABCO terméket tart a kezében.

