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AVEŢI ÎNCREDERE ÎN PRODUSELE ORIGINALE!
Pentru utilizarea vehicului în condiţii optime şi de siguranţă, WABCO vă recomandă să utilizaţi exclusiv repere
originale WABCO. Numai în acest fel pot fi asigurate cele mai bune performanţe, operarea fără probleme şi
durata de viaţă prelungită pentru vehiculul dumneavoastră.

ATENŢIE LA DIAFRAGMELE CONTRAFĂCUTE
Dorim să vă informăm despre existenţa unei diafragme contrafăcute care poate fi folosită pentru repararea
camerelor de frânare simple sau cu diafragmă dublă şi a cilindrilor TRISTOP®.
Folosirea acestei diafragme contrafăcute poate afecta negativ utilizarea actuatorului şi/sau siguranţa vehicului.
În cele din urmă pierdeţi timp şi bani din cauza staţionării inutile a vehicului.

CUM POATE FI RECUNOSCUTĂ O DIAFRAGMĂ CONTRAFĂCUTĂ
Piesa contrafăcută este vizibil diferită faţă de o piesă originală WABCO după cum se poate observa:
Logo
Producător

Logo WABCO
contrafăcut

În comparaţie cu: logo
original WABCO

Diafragmă contrafăcută

Diafragmă originală WABCO

CE TREBUIE SĂ FACEŢI DACĂ IDENTIFICAŢI O DIAFRAGMĂ CONTRAFĂCUTĂ
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Dacă identificaţi o diafragmă contrafăcută printre piesele WABCO din stocul Dvs., vă rugăm să:



Îndepărtaţi de la raft diafragma contrafăcută
Contactaţi partenerul Dvs. WABCO sau cel mai apropiat distribuitor.

WABCO se obligă să se asigure că afluxul de piese contrafăcute în reţeaua de distribuţie este oprit. Dacă ne
furnizaţi detalii cu privire la cel care v-a furnizat piesa contrafăcută şi când s-a întâmplat acest lucru, WABCO
va lua măsurile legale ce se impun.
În eventualitatea în care s-a întâmplat şi aţi reparat un vehicul cu o piesă contrafăcută, WABCO vă recomandă
să rechemaţi în atelier acel vehicul imediat şi să executaţi o reparaţie corectă folosind piesa originală WABCO.
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CUMPĂRAŢI PRODUSE ORIGINALE WABCO
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Asemenea amprentei unui deget, produsul original WABCO este unic. Fiţi atenţi la imitaţiile ieftine. Acestea se
pot transforma în afaceri costisitoare. Pentru a fi siguri că produsele cu eticheta WABCO sunt articole originale,
ar trebui ca aceste produse să fie cumpărate numai de la distribuitorii autorizaţi WABCO (www.wabcoauto.com/findwabco).
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