Üç ADIMDA orijinAl
WABCo gÜvenCesi
1. Adım: güvenlik bandını kontrol edin.

Aşağıdaki etiketin üzerinde yazan
özel seri numarasını

2. Adım: tesa Priospot® ile seri numarasını eşleştirin.

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
adresinde girerek kendiniz de doğrulama
işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

EN İYİ PARÇALAR ŞİMDİ
EN İYİ PAKETLERDE

=

www.wabco-auto.com/WABCooriginal/onlineverification
Özel seri numarasını, online girerek veya
get.neoreader.com adresinde mevcut olan NEOreader
uygulaması ile Data Matrix kodunu tarayarak kontrol
edebilirsiniz.
Güvenlik bandının açık olması veya numaraların
birbiriyle uymaması durumunda lütfen bizimle irtibata
geçiniz: WABCooriginal@wabco-auto.com
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3. Adım: Özel seri numarasını doğrulayın.

WABCO’nun bağımsız satış sonrası ağı
sayesinde Orijinal WABCO parçaları
size bireysel, güvenilir ve kolay
izlenebilen paketler halinde sunulur.
Böylece her zaman elinizde orijinal bir WABCO
parçası olduğundan emin olabilirsiniz.
Daha ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime
geçiniz.

orijinAl WABCo
PArçAsInIn FArKI

TAMAMen
gÜvenli

TAMAMen izleneBilen
PAKeTler

Yeni ve gelişmiş paketleme sistemimiz ile WABCo
parçalarının tanınma, korunma, dağıtım ve depolama
işlemleri güvenle gerçekleştirilebilmektedir.

Her WABCo paketi en az bir güvenlik bandı ile
kapatılmaktadır.

Özelleştirilmiş koda sahip güvenli ürün etiketleri elinizde
orijinal bir WABCO parçası olup olmadığını tespit
etmenizi kolaylaştırır.
Tesa PrioSpot® teknolojisi sayesinde her WABCO paketi
online olarak anında onaylanabilen ve taklit edilmesi
mümkün olmayan özel seri numarası taşımaktadır.
Envanter yapmanızı kolaylaştırmak için etiket paketleme
tarihi, irsaliye, ürün numarası ve açıklamalara ilişkin
detayları içermektedir.

Ürün numarası
Ürün Tanımı

Paketlerin tasarımı oldukça basittir: mavi çizgiler güvenliği, yeşil çizgiler ise verimliliği temsil etmektedir. Bunlar,
WABCO markasının her zaman sahip olduğu standart
özelliklerdir. Orijinal WABCO ürünlerinin paketlenmesi de
aynı değerler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Bantlar bir kez açıldığında, ilk haline geri döndürülemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Altı dilde “Açıldı” ifadesi
yazmaktadır, böylece size ulaştığında kutuyu ilk açan
kişinin kendiniz olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz.

irsaliye referansı
Paketleme tarihi
Özel seri numarası
(MAPP Kodu)
Data Matrix Kodu
tesa Priospot®

İzlenebilir paketleme özelliği sizi sadece sahte ürün
almaktan kurtarmaz, aynı zamanda aradığınız WABCO
parçasını daha hızlı bulmanızı da sağlar.

gÜvenilir PAKeTleMe

Siparişlerinizde kutunun boyutu ne olursa olsun,
paketlemenin her zaman aynı şekilde güvenlik bandı,
özel kodlu ürün etiketi ve eşleştirilebilen seri numarası
ile size teslim edileceğinden emin olabilirsiniz.

WABCO paketlerinin içerdiği parçalar gibi teknolojik
anlamda da gelişmiş ve güvenilir olduğunu garanti edebilirsiniz. Böylelikle tamamiyle asli işinize odaklanabilir,
sürücüler ve filoların işlerini verimli şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.
Bu konuda şüpheye yer yoktur: Aldığınız parçanın
WABCo’ya ait olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir
ve kanıtlayabilirsiniz.

