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NOUL AMBALAJ WABCO ORIGINAL
De acum încolo, majoritatea pieselor originale WABCO ce sunt distribuite prin reţeaua de distribuitori autorizaţi
WABCO vor fi furnizate într-un “Ambalaj WABCO Original” unic, securizat şi uşor de verificat.
Noul ambalaj WABCO reprezintă un avantaj major in depozitarea, identificarea si urmărirea pieselor WABCO.
Oricare ar fi mărimea cutiei, ambalajul va avea caracteristic sigiliul de securitate, codul unic de securitate si
codul piesei.

DE CE ACEASTĂ SCHIMBARE?
WABCO este angajat în consolidarea poziţiei reţelei sale de piese de schimb pe scena distribuţiei internaţionale
şi să asigure clienţilor o modalitate uşoară de verificare a autenticităţii pieselor de înaltă calitate pe care le-au
achiziţonat. În afară de faptul că noul ambalaj WABCO Original vine in ajutorul clienţilor prin punerea în aplicare
a celor mai bune condiţii logistice, crează in acelaşi timp o legatură exclusivă între reţeaua de distribuitori
autorizaţi WABCO si valorile WABCO - siguranţă si eficienţă.

DESIGN-UL CUTIEI DE CARTON
Noul ambalaj WABCO Original a fost creat pentru a uşura identificarea şi
pentru o mai bună depozitare a pieselor împachetate individual, asigurănd
astfel o mai bună logistică clienţilor noştrii.
Design-ul este incredibil de uşor: linia albastră simbolizează siguranţa iar
linia verde simbolizează eficienţa. Acestea sunt standardele la care WABCO
s-a ridicat întotdeauna. Acum, ambalajul WABCO Original furnizează
aceleaşi valori de vărf.

SIGILIUL DE SECURITATE
Noul sigiliu de securitate asigură păstrarea intactă şi fără manipulări
neautorizate a cutiei. Odată ce sigiliul este desfăcut, va apărea un semn
vizibil si uşor de identificat. Fiecare cutie este închisă cu minim un sigiliu (in
funcţie de mărimea ambalajului) pus pe colturile superioare.
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ETICHETA DE SECURITATE A PRODUSULUI
Noua etichetă de securitate aplicată pe fiecare cutie are generat un cod unic
ce poate fi folosit la urmărirea produsului. Noua etichetă protejează clienţii
de piesele contrafăcute şi de urmările acestora permiţăndu-le să verifice online, rapid si uşor, autenticitatea produsului.
Pentru uşurarea unui inventar au fost printate informaţii adiţionale ca: data
impachetării, codul piesei si nota de livrare.
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VERIFICAREA – WABCO ORIGINAL
O procedură simplă in trei paşi ne ghidează prin procesul de verificare si asigură originea unui produs WABCO
printr-un sistem de semafoare.
Pasul 1 Verificarea sigiliului de securitate
Sigiliul odată desfăcut, va fi vizibil pentru oricine. Acesta va avea
scris “DESCHIS” în şase limbi diferite şi nu se poate face nimic
pentru a-l şterge. În acest caz nu sunteţi primul care deschide
cutia.

Pasul 2 Dubla verificare a seriei
Dacă sigiliul este deschis sau cifrele nu corespund, vă rugăm sa
ne contactaţi imediat la: WABCOoriginal@wabco-auto.com

Pasul 3 Verificaţi numărul de serie unic
Puteţi introduce on-line numărul de serie unic la
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
sau scana codul Data Matrix cu aplicaţia NEOreader disponibilă
la: get.neoreader.com
Verificare cu succes! Produsul este un produs WABCO original.
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Atenţie! Codul este corect dar a fost introdus de mai multe ori.
Dacă nu sunteţi sigur de autenticitatea produsului, vă rugăm
contactaţi WABCO.
ATENŢIE! Codul nu este corect. Vă rugăm verificaţi din nou şi
corectaţi datele. Dacă datele introduse sunt corecte acest produs
poate fi un fals.
Pentru a afla mai multe despre Ambalajul WABCO Original, vizitaţi
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal sau contactaţi partenerul dumneavoastră WABCO la
www.wabco-auto.com
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