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1 JAAR TEBS D REMAN – LET OP UW STATIEGELD!
Op 1 augustus 2013 is het een jaar geleden dat WABCO is gestart
met het eerste REMAN product. Claims voor statiegeld voor
geretourneerde gebruikte delen voor de eerste WABCO Trailer EBS
D Reman modulatoren vervallen op deze datum. Laat het niet zover
komen!
Controleer nu de aankoopdatum van uw TEBS D REMAN
modulatoren en stuur de betreffende gebruikte delen naar ons terug
zodat u zeker bent van het statiegeld van €100,00 per gebruikt
onderdeel.

WELK GEBRUIKT ONDERDEEL KAN WORDEN
GERETOURNEERD?
TEBS D REMAN (groen type plaatje) vervangt de standaard en
premium versie, voor de varianten met het zwarte en rode type
plaatje.

Variant

Origineel

Vervangend
deel
REMAN

Type plaatje

zwart

rood

groen

TEBS D REMAN Modulator

Product
nummer

Versie

Opmerking

480 102 00X 0

Standaard / Premium

480 102 010 0

Standaard

Niet meer verkrijgbaar – vervangen
door 480 102 014 R

480 102 014 0

Premium

480 102 010 7

Standaard

480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium

Nog verkrijgbaar – alleen voor
service doeleinden
Niet meer verkrijgbaar - vervangen
door 480 102 014 R
Kan worden gebruikt voor
480 102 010 X en 480 102 014 X

HOE MOETEN DEZE DELEN WORDEN
GERETOURNEERD?
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De retourprocedure loopt via geautoriseerde WABCO dealers.
Om uw statiegeld voor gekochte WABCO REMAN modulatoren te
ontvangen, moet u het gebruikte deel (core) naar WABCO terugsturen.
Een gebruikt deel kan maximaal één jaar na aankoop van een REMAN
modulator worden geretourneerd.
Het gebruikte deel moet in een normale bruikbare staat zijn en verpakt in
de originele verpakking om schade tijdens transport te voorkomen. Het
statiegeld zal niet worden gecrediteerd als het gebruikte deel onjuist is
gebruikt of op ongebruikelijke wijze beschadigd is. Verpak één gebruikte
TEBS D per originele verpakking.
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WABCO zal geen enkel gebruikt
deel accepteren dat beschadigd
is door onjuist gebruik of door
onjuiste verwijdering
(bijv.mechanische schade aan
het deksel, de kleppen of de
aansluitingen).

1311nl0



INFORMATIEF
1311nl0

01/07/2013

RETOUR PROCEDURE VOOR DEALERS
1. Procedure voor uw klanten
Informeer uw klanten dat zij zich moeten houden aan de hieronder beschreven procedure nadat zij het
WABCO REMAN product van u in de originele verpakking hebben ontvangen.




De klant moet het geleverde WABCO REMAN product uit de originele verpakking halen.
De klant moet het gebruikte deel (core) in de originele verpakking plaatsen.
De klant moet het gebruikte deel terugsturen naar de geautoriseerde WABCO dealer bij wie het deel
gekocht is, volgens de procedure voor het ophalen van gebruikte delen.
Om het retourname proces van gebruikte delen van de klant naar de dealer te vereenvoudigen, moet de
klant de bedrijfsnaam en adresgegevens invullen in veld 4 van de sticker op de originele verpakking.
2. Download het WABCO Green Label formulier via:
http://www.wabco-auto.com/fileadmin/Reman_Templates/Doc_000044A_Form.pdf
op internet en sla het op, op uw PC. U kunt dit PDF formulier voor al uw REMAN
TEBS retouren gebruiken..
3. Vul het PDF formulier dat uw heeft gedownload in en stuur het via e-mail naar
WABCO.




Vul de gegevens in op het WABCO type plaatje van het gebruikte deel (stap
3).
Vul uw contactgegevens in (stap 5).
Stuur het ingevulde formulier naar het volgende e-mail adres:
greenlabel@wabco-auto.com

Formulier

4. Vul de sticker in op de originele verpakking zoals te zien is op het formulier.
5. UPS zal het pakket de volgende dag ophalen en er een andere UPS sticker op
plakken (alleen voor tracering).
6. Het pakket wordt door UPS bij WABCO afgeleverd.
7. Na controle van het geretourneerde gebruikte deel, zal de credit worden geregeld
door het locale WABCO verkoopteam.
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Sticker

De huidige WABCO retourprocedure is ontwikkeld voor losse delen. WABCO werkt aan een retourprocedure
voor gitterboxen. WABCO zal u hierover in de toekomst nader informeren met een speciale Informatief.
Alle informatie inclusief deze Informatief kunt u ook vinden in onze product catalogus INFORM (inform.wabcoauto.com) door het productnummer in te voeren in het zoekveld "Product Number".
Neem voor meer informatie aub contact op met uw WABCO partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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