
Trzy czynności 
gwaranTujące spokój…
czynność 1: sprawdź plombę

NAJLEPSZE CZĘŚCI ZAPASOWE 
W NAJLEPSZYM OPAKOWANIU

Oryginalne części WABCO dostępne 
w ramach niezależnej sieci obsługi 
posprzedażnej WABCO są dostarczane do 
klienta w wyjątkowym opakowaniu, specjalnie 
zabezpieczonym i łatwym do rozpoznania.

Klient zawsze ma pewność, że trzyma w 
rękach oryginalną część zapasową WABCO.

otwórz, aby dowiedzieć się więcej…

przeprowadź weryfikację samodzielnie 
na stronie internetowej:

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification

i wprowadź indywidualny numer seryjny 
znajdujący się na etykiecie poniżej.

=

czynność 2: porównaj priospot® z numerem seryjnym

czynność 3: sprawdź indywidualny numer seryjny

www.wabco-auto.com/waBcooriginal/onlineverification

Indywidualny numer seryjny można wprowadzić online lub 
odczytać kod matrycowy za pomocą aplikacji NEOreader 
dostępnej na stronie internetowej: get.neoreader.com

Jeśli plomba jest otwarta lub cyfry nie pasują do siebie, 
prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem: 
waBcooriginal@wabco-auto.com ©
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nie Ma jak oryginaLne 
czĘści waBco
zupełnie nowe opakowanie znacząco poprawia 
możliwości identyfikacji, zabezpieczenia, dostawy i 
przechowywania części waBco.

w peŁni 
Bezpieczne
każde opakowanie jest zabezpieczone przynajmniej 
jedną plombą.

ŁaTwe 
Do rozpoznania
Etykiety zabezpieczające z indywidualnym 
oznakowaniem produktu pozwalają potwierdzić, że 
klient trzyma w rękach oryginalne części WABCO.

Dzięki technologii tesa PrioSpot®, każde opakowanie 
WABCO posiada indywidualny numer seryjny, którego 
nie można skopiować, a który można natychmiast 
sprawdzić online.

Etykieta zawiera datę zapakowania, numer produktu, 
opis i specyfikację wysyłkową ułatwiające klientowi 
organizację magazynu.

Otwarta plomba jest doskonale widoczna dla każdego. 
Słowo "otwarto" jest na niej napisane w sześciu 
językach, nie ma też możliwości naprawienia plomby. 
Oznacza to, że klient wie, czy otwiera pudełko jako 
pierwszy.

Prosty wygląd zwraca uwagę: niebieska linia 
symbolizuje bezpieczeństwo, a zielona efektywność 
- cenione w branży wartości, które firma WABCO 
zawsze podzielała. Obecnie, odzwierciedla je również 
opakowanie części zapasowych WABCO.

Opakowania, w których zamówienie dociera do klienta, 
są identyczne niezależnie od wielkości, wyposażone 
w plombę, etykietę z indywidualnym oznaczeniem 
produktu i pasującym numerem seryjnym.

Klient korzysta z opakowania łatwego do rozpoznania 
i całkowicie odpornego na fałszerstwa, a przy tym 
usprawniającego odnajdywanie części WABCO na półkach.

opakowanie goDne 
zauFania
Klient ma pewność, że opakowanie WABCO jest 
równie niezawodne i zaawansowane technicznie, jak 
części znajdujące się w środku, dzięki czemu może 
skoncentrować się na ważnych sprawach związanych z 
koordynacją pojazdów i kierowców.

nie ma najmniejszych wątpliwości. klient wie, że 
otrzymał oryginalne części waBco i można to 
udowodnić.

indywidualny numer 
seryjny (kod Mapp)

Data zapakowania

numer specyfikacji 
wysyłkowej

tesa priospot®

kod matrycowy

numer produktu
opis produktu


