Tři kroky pro klid duše…
Krok 1: Zkontrolujte bezpečnostní pečeť (nálepku)

Krok 2: Porovnejte tesa PrioSpot® se sériovým číslem

Vyzkoušejte si sami kontrolu kódu na adrese:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
a jednoduše zadejte unikátní sériové číslo
z níže uvedené produktové nálepky.

NEJLEPŠÍ KOMPONENTY SE NYNÍ
DODÁVAJÍ V NEJLEPŠÍM BALENÍ

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Unikátní sériové číslo můžete zadat on-line nebo můžete
naskenovat kód Data Matrix pomocí aplikace NEOreader,
dostupné na internetové adrese: get.neoreader.com.
Když je bezpečnostní nálepka porušená nebo nesouhlasí
kód, kontaktujte nás, prosím, okamžitě na adrese:
WABCOoriginal@wabco-auto.com.
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Krok 3: Ověřte unikátní sériové číslo.

Originální komponenty WABCO distribuované v
nezávislé prodejní síti náhradních dílů WABCO
jsou Vám nyní dodávány v tomto individuálním,
unikátně bezpečném a snadno ověřitelném balení.
Vždy víte, že jste do rukou dostali
originální díl WABCO.
Otevřete, abyste se dověděli víc…

NIC NENÍ JAKO ORIGINÁL
OD FIRMY WABCO

NAPROSTO
BEZPEČNÉ

SPOLEHLIVĚ
IDENIFIKOVATELNÉ

Naše nové balení využívá nejnovějších technologií
a představuje významný pokrok v identifikaci,
ochraně, doručování a skladování dílů WABCO.

Každé balení je opatřeno minimálně jednou
bezpečnostní pečetí (nálepkou), která chrání proti
nedovolené manipulaci.

Unikátně kódovaná bezpečnostní produktová nálepka
umožňuje snadnou kontrolu, jestli ve svých rukou máte
originální produkt WABCO.
Díky technologii tesa PrioSpot® má každé balení
WABCO unikátní sériové číslo, které není možné
reprodukovat a může být ihned ověřeno on-line.
A navíc pro usnadnění vašeho skladování je na štítku
uvedeno datum balení, popis a číslo produktu a také
číslo dodacího listu.

Číslo výrobku
Popis výrobku

Design obalu je působivě jednoduchý: modré čáry
symbolizují bezpečnost, zelené čáry efektivnost. Tyto
standardy značka WABCO vždy zastávala a nyní
tyto hlavní hodnoty průmyslu deklarují také balení
originálních dílů WABCO.

Při prvním otevření se bezpečnostní nálepka viditelně
poškodí. V šesti jazycích je na ni uvedeno „otevřeno“
a není způsob, jak to vrátit zpět. To znamená, že vždy
víte, jestli otevíráte krabici jako první.

Číslo dodacího listu
Datum balení
Unikátní sériové číslo
(kód MAPP)
Kód Data Matrix
tesa PrioSpot®

Výhodu tedy nemáte jen ze spolehlivého ověření balení,
které vylučuje možnost padělání, ale také jste schopni
rychleji identifikovat produkty WABCO na regálech.

BALENÍ, KTERÉMU
MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Nazáleží na velikosti krabice, obal Vaší objednávky
bude vždy stejný, s bezpečnostní pečetí, unikátně
kódovanou produktovou nálepkou a příslušným
sériovým číslem.

Můžete se spolehnout na to, že balení WABCO je stejně
spolehlivé a technologicky pokročilé jako komponenty,
které obsahuje, a vy se tak můžete plně soustředit na
Vaši důležitou práci - zajistit, aby vozidla a řidiči mohli
být na cestách.
Není žádný prostor pro pochybnosti. Víte, že se
jedná o díl WABCO a můžete si to také hned ověřit.

