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ORIGINELE WABCO VERPAKKING
WABCO Nederland start in de loop van week 23, 2013 met de nieuwe originele verpakking met een nieuw
veiligheidslabel.

WAAROM DOET WABCO DIT?
De nieuwe verpakking is WABCO’s initiatief om de Aftermarket te verstevigen en om een nog hoger
veiligheidsniveau te realiseren.
Aan de ene kant, verbetert single packaging de identificatie en traceerbaarheid van WABCO delen. Aan de
andere kant, creëert dit initiatief (voor geautoriseerde dealers, werkplaatsen en fleets) een exclusieve
verbinding tussen WABCO’s geautoriseerde Aftermarket netwerk en WABCO’s merkwaarden van
veiligheid en efficiëntie.

NIEUWE KARTONNEN DOZEN
De nieuw ontworpen originele WABCO verpakking is gemaakt voor
eenvoudige identificatie en opslag van individueel verpakte WABCO
delen, en zorgen voor een efficiënte logistiek bij onze klanten.
Alleen geautoriseerde Aftermarket WABCO dealers worden beleverd
met de nieuwe verpakking en nieuwe bubbeltjes zakken.

SECURITY SEALS
Aan de nieuwe security seals kan men zien of het pakket
ongeschonden is gebleven en vrij is van ongeautoriseerde
handelingen. Als de zegel is verwijderd dan verschijnt het woord
“opened” in 6 verschillende talen en dit blijft duidelijk zichtbaar, zelfs
na hersluiting. Elke doos is gesloten met minimaal één security seal
(afhankelijk van de maat van de doos) op de bovenkant van elke doos.

HET VEILIGHEIDS PRODUCTLABEL
Elke single package heeft een veiligheids productlabel met een
individuele code die kan worden gebruikt voor product tracking. Met dit
nieuwe systeem kunnen klanten snel en eenvoudig online de echtheid
van het product controleren. Deze unieke code staat op verschillende
verificatie niveaus, tegelijkertijd maakt een specifieke hybride
technologie het onmogelijk deze code te reproduceren. Dit nieuwe label
en proces beschermt klanten tegen namaak WABCO producten en de
daarmee samenhangende gevolgen. Voor eenvoudige inventarisatie is
extra informatie, zoals datum van verpakking, artikelnummer en
vrachtbrief, op dit label geprint.
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DE NIEUWE WEBSITE
Controleer de echtheid van uw WABCO product via www.wabco-auto.com/WABCOoriginal
Met drie eenvoudige stappen doorloopt u het verificatieproces en wordt de oorsprong van een WABCO
product met een stoplichtsysteem aangegeven:

Succesvolle verificatie! Het product is een
origineel WABCO product.
Let op! De code is juist, maar is verschillende
keren ingevoerd. Als er twijfel bestaat over de
echtheid van het product, neem dan aub contact
op met WABCO.
Waarschuwing! De code is onjuist. Contoleer uw
invoer en pas indien nodig aan. Als de invoer juist
was, is het product misschien namaak.

Voor meer informatie over WABCO Original Packaging ga naar: www.wabco-auto.com/WABCOoriginal
of neem contact op met uw WABCO partner.
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