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НОВИ ОПАКОВКИ ЗА ОРИГИНАЛНИ WABCO ПРОДУКТИ
От сега нататък, повечето от оригиналните части на WABCO, предлагани от мрежата от дистрибутори на
пазара за следпродажбено обслужване, ще бъдат доставяни в самостоятелна, с изключителна защита и
с възможност за лесно проследяване “WABCO оригинална опаковка”.
Новата стратегия за опаковане представлява огромно подобрение по отношение на съхранението,
идентификацията и проследяемостта на WABCO части. Без значение от размера на кутията, всяка
опаковка ще съдържа защитен стикер, уникално кодиран продуктов етикет и сериен номер за справка.

ЗАЩО WABCO ПРЕДПРИЕМА ТОВА ДЕЙСТВИЕ?
WABCO се стреми да засили позициите на своята международна мрежа от дистрибутори на
независимия пазар за следпродажбено обслужване (IAM) и да позволи на клиентите лесно да
проверяват автентичността на висококачествените части, които държат в ръцете си. Новите опаковки на
WABCO не само подпомагат прилагането на най-добрите логистични практики при клиентите, но и
създават изключителна връзка между оторизираната дистрибуторска мрежа на WABCO и основните
ценности на WABCO – безопасност и ефективност.

ДИЗАЙН НА КАРТОНЕНАТА КУТИЯ
Дизайнът на новата оригинална WABCO опаковка е създаден да улесни
идентификацията и съхранението на индивидуално опакованите
WABCO части, гарантирайки по-бърза логистика за клиентите.
Дизайнът е измамливо прост: синята линия символизира
безопасността, а зелената - ефективността. Това са стандартите, с
които марката WABCO винаги е била свързвана. Сега, опаковането на
оригиналните WABCO продукти се отличава със същите водещи
ценности.

ЗАЩИТЕН СТИКЕР
Новият защитен стикер гарантира, че кутията е неотваряна и не са
извършвани непозволени манипулации. След отваряне на кутията,
стикерът ще се разкъса, създавайки ясно забележим и постоянен
ефект. Всяка опаковка е запечатана с минимум един (в зависимост от
размера на кутията) защитен стикер около горните й ъгли.
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ЗАЩИТЕН ПРОДУКТОВ ЕТИКЕТ
Върху новия защитен продуктов етикет, прикрепян към всяка опакова,
може да бъде открит индивидуално-генериран сериен номер, който
може да бъде използван за проследяване на продукта. Този нов етикет
предпазва клиентите от фалшиви WABCO продукти и съответните
последствия от тяхната продажба, позволявайки на клиентите бързо и
лесно да проверят автентичността на продукта онлайн.
За да се улесни складирането, върху етикета е принтирана
допълнителна информация като: дата на опаковане, продуктов номер и
номер на доставна бележка.
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ПРОВЕРКА – WABCO ОРИГИНАЛ
Процесът на проверка се състои от 3 лесни стъпки и гарантира произхода на WABCO продукта,
използвайки логиката на светофарна система:
Стъпка 1

Проверете защитния стикер
Скъсаният стикер (след отваряне на кутията) е ясен белег
за всички. Той ще „каже” ‘отворено’ на 6 езика, след което
няма нещо, което някой може да направи за да върне това.
Това означава, че вие ще знаете дали сте първият, който
отваря тази кутия.

Стъпка 2

Сравнете знаците от tesa PrioSpot® с последните знаци
от серийния номер
Ако защитния стикер е скъсан или знаците не съвпадат,
моля свържете се с нас незабавно на:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

Стъпка 3

Проверка на уникалния сериен номер
Можете да въведете уникалния сериен номер онлайн на
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
или да сканирате със смартфон Data Matrix кода с
програмата NEOreader, която е налична на:
get.neoreader.com
Успешна проверка! Това е оригинален продукт на WABCO.
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Предупреждение! Кодът е правилен, но е бил въведен
няколко пъти. Ако имате съмнение за автентичността на
продукта, моля обърнете се към WABCO.
Внимание! Кодът е неправилен. Моля проверете отново
въведените от вас стойности и ги поправете ако е
необходимо. Ако въведените стойности са правилни,
продуктът може да е фалшив.
За да разберете повече за опаковането на оригинални WABCO продукти, посетете
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal или се свържете с вашия WABCO партньор /Търговски
представител за допълнителна информация и въпроси.
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