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VERTROUW OP ORIGINEEL!
Voor optimale werking en betrouwbaarheid van het voertuig, adviseert WABCO alleen originele WABCO delen
te gebruiken. Dit is de enige manier om zeker te zijn van de beste prestaties, werking zonder moeilijkheden en
een lange levensduur voor uw voertuig.

LET OP VERVALSTE MEMBRANEN
Wij maken u attent op een vervalst membraan dat kan worden gebruikt voor reparatie van remcilinders, dubbel
membraan veerremcilinders en TRISTOP® cilinders.
Gebruik van dit vervalste membraan kan een negatief effect hebben op de werking van de remcilinder en/of de
veiligheid van het voertuig. In het uiterste geval kost het u tijd en geld veroorzaakt door onnodige
voertuigstilstand.

HOE KUNT U EEN VERVALST MEMBRAAN HERKENNEN
Het vervalste deel is zichtbaar verschillend van het originele WABCO deel:
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Als u een vervalst membraan aantreft tussen uw WABCO voorraad, neem dan de volgende acties:



Verwijder het verdachte membraan uit uw voorraad.
Neem contact op met uw locale WABCO partner of de dichtstbijzijnde geautoriseerde distributeur.

WABCO maakt zich hard voor het stoppen van de stroom vervalste delen in de leveranciersketen. Als u ons
voorziet van details van wie u de vervalste delen heeft gekocht en wanneer, dan zal WABCO overwegen
gepaste juridische maatregelen te nemen.
Wanneer u voertuigen heeft gerepareerd met dit vervalste deel, raadt WABCO u aan, het betreffende voertuig
direct terug te halen en de reparatie uit te voeren met het WABCO originele deel.
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KOOP WABCO ORIGINEEL
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WABCO origineel is net zo uniek als uw vingerafdruk. Let op goedkope vervalsingen, het zou wel eens een
duur koopje kunnen worden. Om er zeker van te zijn dat producten met een WABCO label echte WABCO
artikelen zijn, kunt u het beste alleen van geautoriseerde WABCO distributors kopen (www.wabcoauto.com/findwabco).
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