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TEBS D REMAN - ZAJISTĚTE SI SVÉ ZÁLOHY NA STARÝ DÍL
Dne 1.8.2013 uplyne rok od uvedení na trh našeho prvního
produktu REMAN. Tím zanikne u prvních modulátorů TEBS D
REMAN nárok na navrácení zálohy za vrácení starého dílu.
Nenechte to zajít tak daleko!
Zkontrolujte již nyní datum nákupu modulátorů TEBS D REMAN
a pošlete nám zpět odpovídající staré díly, abyste si zajistili zálohu
ve výši 100 EUR za vrácení starého dílu.

KTERÉ STARÉ DÍLY MOHOU BÝT ZASLÁNY ZPĚT?
TEBS D REMAN (zelený typový štítek) nahrazuje modulátory TEBS
D ve verzi Standard a Premium, jak s černým (lesklým),
tak s červeným typovým štítkem.
Modulátor TEBS D REMAN

Varianta

Nový přístroj

Typový šítek

černý
(hlíkový lesklý)

Výměnný
přístroj

červený

REMAN

zelený

Produktové číslo

Verze

480 102 00X 0

Standard / Premium

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

480 102 010 7

Standard

480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium

Poznámka
výroba zastavena nahrazeno 480 120 014 R
dostupné - jen pro účely
oprav
výroba zastavena nahrazeno 480 120 014 R
může být použito pro 480
102 010 X a 480 102 014 X

JAK SE ZPĚT ZASÍLAJÍ STARÉ DÍLY?
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Proces zpětného zasílání se realizuje přes autorizované prodejce WABCO.
Abyste získali zálohu na starý díl pro zakoupený modulátor WABCO REMAN,
musíte starý díl (core) vrátit zpět do WABCO. Starý díl musí být zaslán zpět
nejpozději jeden rok po zakoupení modulátoru REMAN.
Starý díl se musí nacházet v normáním provozním stavu a musí se správně
zabalit do originálního kartonového boxu, aby se zábranilo jeho poškození
během přepravy. Záloha na starý díl se nevrátí zákazníkovi, pokud je starý díl
nepřiměřene opotřebený nebo poškozený.
Zabalte vždy pouze jeden modulátor TEBS D - starý díl - do originálního balení.
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WABCO nepřevezme
zpět staré díly, které jsou
nepřiměřeně opotřebeny
nebo poškozeny při
demontáži (např. mechanické poškození tělesa,
zásuvek, přípojek apod.).
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PROCES VRÁCENÍ STARÉHO DÍLU PRO OBCHODNÍKY
1. Proces pro Vaše zákazníky
Informujte prosím Vaše zákazníky, že musejí dodržet níže uvedený postup, poté co od Vás obdrží
produkt WABCO REMAN v originálním balení.




Zákazník musí vyjmout dodaný produkt WABCO REMAN z originálního balení
Zákazník musí starý díl k vrácení (core) zabalit zpět do originálního balení
Zákazník musí starý díl odevzdat ve shodě s procesem shromažďování starých dílů
autorizovanému prodejci WABCO, u kterého zakoupil WABCO REMAN produkt

2. Stáhněte si PDF formulář WABCO Green Label z internetu:
http://www.wabco-auto.com/fileadmin/Reman_Templates/Doc_000044A_Form.pdf
a uložte si ho do Vašeho počítače. Tento PDF formulář můžete použít pro každé
Vaše zpětné zaslání starého dílu REMAN TEBS.
3. Vyplňte PDF formulář, který jste stáhli z internetu, a pošlete tento formulář
emailem na WABCO.




Opište data z typového štítku WABCO na starém modulátoru (krok 3)
Vyplňte Vaše kontaktní informace (krok 5)
Odešlete vyplněný formulář na následující emailovou adresu:
greenlabel@wabco-auto.com

Formulář

4. Vyplňte nálepku na originálním balení stejným způsobem jako formulář.
5. Následující den vyzvedne UPS balík a nalepí na něj další UPS nálepku
(která slouží jen pro sledování zásilky).
6. UPS doručí balík do WABCO, kde se shromažďují všechny vrácené staré díly.
7. Po kontrole navráceného starého dílu následuje vystavení dobropisu
lokálním týmem WABCO.
Nálepka
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Stávající proces WABCO pro zpětné zasílání starých dílů je zaměřený na jednotlivé díly. Dále WABCO
pracuje na implementaci procesu vrácení starých dílů s využitím gitterboxů. Detailní informace týkající
se tohoto procesu Vám později aktuálně sdělíme samostanou informací.
Všechny zde uvedené informace naleznete také v našem internetovém produktovém katalogu INFORM
(inform.wabco-auto.com), když zadáte produktové číslo TEBS do vyhledávacího pole "Číslo produktu".
V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na Vašeho partnera WABCO
(www.wabco-auto.com/findwabco)
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