Τρία βήματα που
εξασφαλίζουν ξενοιασιά…
Βήμα 1: Ελέγξτε το σφράγισμα ασφαλείας

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι το tesa PrioSpot® συμφωνεί
με τον αριθμό σειράς

Κάντε τον έλεγχο μόνοι σας στον ιστότοπο:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
και καταχωρίστε απλώς το μοναδικό
αριθμό σειράς στο παρακάτω πεδίο.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βήμα 3: Επαληθεύστε το μοναδικό αριθμό σειράς

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Μπορείτε να καταχωρίσετε το μοναδικό αριθμό
σειράς online ή να σαρώσετε τον κωδικό Data
Matrix με την εφαρμογή NEOreader που διατίθεται
στον ιστότοπο: get.neoreader.com
Αν το σφράγισμα είναι ανοικτό ή τα ψηφία δεν συμφωνούν,
στείλτε μας αμέσως μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
WABCOoriginal@wabco-auto.com
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Τα γνήσια ανταλλακτικά WABCO που
παρέχονται από το ανεξάρτητο δίκτυο
aftermarket της WABCO παραδίδονται σε
εσάς σε αυτήν την εξαιρετική συσκευασία,
που παρέχει ασφάλεια και ανιχνευσιμότητα.
Έτσι είστε βέβαιοι ότι κρατάτε στα χέρια
σας ένα γνήσιο ανταλλακτικό WABCO.
Ανοίξτε για να ανακαλύψετε περισσότερα…

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΝΑ ΓΝΗΣΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ WABCO
Η νέα κορυφαία συσκευασία μας αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα προόδου στην ταυτοποίηση, την
προστασία, την παράδοση και τη φύλαξη των
ανταλλακτικών WABCO.

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΑΣΦΑΛΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗ

Κάθε συσκευασία είναι κλειστή με τουλάχιστον ένα
απαραβίαστο σφράγισμα ασφαλείας.

Οι ετικέτες ασφαλείας προϊόντος με μοναδική
κωδικοποίηση σας διευκολύνουν στην ταυτοποίηση του
γνήσιου ανταλλακτικού WABCO που κρατάτε στα χέρια
σας.
Χάρη στην τεχνολογία tesa PrioSpot®, κάθε συσκευασία
WABCO φέρει ένα μοναδικό αριθμό σειράς που είναι
αδύνατο να αναπαραχθεί και ο οποίος μπορεί να
ελεγχθεί άμεσα online.
Για να διευκολυνθείτε στην απογραφή σας, στην ετικέτα
αναγράφεται η ημερομηνία συσκευασίας, ο κωδικός και
η περιγραφή του προϊόντος και ο κωδικός του δελτίου
παράδοσης.

Κωδικός προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος

Ο σχεδιασμός είναι εντυπωσιακά απλός: η μπλε γραμμή
συμβολίζει την ασφάλεια και η πράσινη γραμμή την
απόδοση. Αυτές είναι οι αξίες που εκπροσωπούσε
ανέκαθεν η μάρκα WABCO. Τώρα και η συσκευασία
των γνήσιων ανταλλακτικών WABCO ανταποκρίνεται
στα ίδια, κορυφαία στον κλάδο της, κριτήρια.

Όταν ανοιχτεί η συσκευασία, το σπασμένο σφράγισμα
το καταδεικνύει αδιαμφισβήτητα. Αποκαλύπτεται η
σήμανση ‘ανοίχτηκε’ σε έξι γλώσσες, και είναι αδύνατο
να επανέλθει η συσκευασία στην προηγούμενη
κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζετε αν είστε το
πρώτο άτομο που άνοιξε το κουτί.

Κωδικός δελτίου
παράδοσης
Ημερομηνία συσκευασίας
Μοναδικός αριθμός
σειράς (κωδικός MAPP)
Κωδικός Data Matrix
tesa PrioSpot®

Επομένως, δεν επωφελείστε μόνο από την ανιχνεύσιμη
συσκευασία που προλαμβάνει πλήρως τις απομιμήσεις,
αλλά θα μπορείτε να εντοπίσετε ταχύτερα τα ανταλλακτικά
WABCO στα ράφια σας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του κουτιού που περιέχει
την παραγγελία σας, η συσκευασία θα είναι πάντοτε
ίδια, με σφράγισμα ασφαλείας, ετικέτα προϊόντος με
μοναδική κωδικοποίηση και το σωστό αριθμό σειράς.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η συσκευασία WABCO
είναι το ίδιο αξιόπιστη και τεχνολογικά προηγμένη όσο και
τα εξαρτήματα που περιέχει, έτσι ώστε να εστιάσετε στο
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει: να είναι τα οχήματα και
οι οδηγοί σας επί τω έργω.
Δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας. Γνωρίζετε ότι
πρόκειται για ανταλλακτικό WABCO και μπορείτε να
αποδείξετε ότι είναι ανταλλακτικό WABCO.

