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CONFIE NOS PRODUTOS ORIGINAIS!
Para garantir um funcionamento óptimo e a eficácia do veículo, a WABCO recomenda a utilização exclusiva de
peças originais WABCO. Só assim é possível garantir um rendimento óptimo, um funcionamento correcto e
uma longa vida útil.

ATENÇÃO ÀS MEMBRANAS FALSIFICADAS
Gostariamos de o advertir para a existência de membranas falsificadas que podem ser utilizadas para a
reparação de câmaras de travão, actuadores de dupla membrana e actuadores de tipo TRISTOP®.
A utilização destas membranas falsificadas, pode afectar o funcionamento da câmara de travão ou o actuador,
e inclusivé comprometer a segurança do veículo, o que provocaria perdas de tempo e dinheiro devido aos
tempos de inactividade desnecessários.

COMO DETECTAR UMA MEMBRANA FALSIFICADA
O produto falsificado distingue-se fácilmente do produto original WABCO:
Logotipo
do fabricante

Falsificação do
logotipo WABCO

Comparação com o
logotipo original WABCO

© 2013 WABCO Todos os direitos reservados.

Membrana falsificada

Membrana original WABCO

O QUE FAZER SE ENCONTRA UMA MEMBRANA FALSIFICADA
Se encontrar uma membrana falsificada WABCO deverá tomar as seguintes medidas:



Retire a membrana suspeita do armazém.
Entre em contacto com o seu representante WABCO ou com o distribuidor autorizado mais próximo.

A WABCO comprometeu-se a assegurar o fim do fornecimento de peças falsificadas à cadeia de fornecimento.
Se nos fornecer informação sobre quem lhe vendeu as peças falsificadas e em que momento, a WABCO
poderá tomar as medidas legais oportunas.
Caso detecte que montou peças falsificadas nalgum veículo, a WABCO recomenda que se ponha em contacto
com o proprietário do mesmo para realizar a reparação correctamente com peças originais WABCO.
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COMPRE PEÇAS ORIGINAIS WABCO

© 2013 WABCO Todos os direitos reservados.

As peças originais WABCO são únicas, como uma impressão digital. Tenha cuidado com as imitações, pois o
barato pode acabar por sair caro. Para garantir que as peças que têm o logotipo da WABCO são peças
originais, compre exclusivamente nos Distribuidores autorizados (www.wabco-auto.com/findwabco).
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