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NOVÉ ORIGINÁLNÍ BALENÍ WABCO 
Již brzy bude většina originálních produktů WABCO v rámci nezávislé sítě distributorů náhradních dílů 
dodávaná v novém, unikátním a nezaměnitelném "originálním balení WABCO". Každé balení bude navíc 
zpětně identifikovatelné prostřednictvím internetu. 

Toto nové balení od WABCO, které odpovídá nejnovějšímu stavu technologií, představuje velký pokrok  
s ohledem na skladování, identifikaci a zpětné sledování produktů WABCO. Nezávisle na velikosti kartonového 
boxu vlastní nové balení vždy bezpečnostní pečeť a produktovou nálepku s unikátním kódem a také  
s odpovídajícím sériovým číslem. 

PROČ WABCO PŘIJALO TOTO OPATŘENÍ? 
Společnost WABCO má za cíl posílit svou obchodní síť na nezávislém trhu s náhradními díly (IAM, Independent 
Aftermarket) v mezinárodním distribučním prostředí a umožnit zákazníkům, aby mohli jednoduchým způsobem 
ověřit pravost produktů, které jim jsou dodávány jako vysoce kvalitní produkty WABCO. Nové originální balení 
WABCO nepodporuje pouze implementování optimálního logistického procesu u zákazníků, ale také vytváří 
exklusivní spojení mezi autorizovanou WABCO  IAM sítí a hlavními hodnotami značky WABCO, kterými jsou 
bezpečnost a efektivita. 

DESIGN KARTONOVÝCH BOXŮ 
Design nového originálního balení WABCO byl navržen tak, aby se 
zjednodušila identifikace a skladování jednotlivě balených dílů WABCO,  
čímž se zajistí zrychlení logistických procesů u našich zákazníků. 

Desing se prezentuje jednoduše: modré linie představují bezpečnost, zelené 
linie efektivitu. To jsou standardy, které společnost WABCO vždy zastávala. 
Nyní také balení originálních dílů WABCO deklaruje tyto v průmyslu 
nejdůležitější hodnoty.  

 

BEZPEČNOSTNÍ PEČEŤ 
Nová bezpečnostní pečeť zaručuje, aby balení nebylo porušeno a nebylo  
s ním nedovoleným způsobem manipulováno. Při prvním otevření se vytvoří 
jasně viditelný a zpětně nevratný optický efekt. Každý kartonový box se 
zabezpečuje minimálně jednou (v závislovi na velikosti boxu) bezpečnostní 
pečetí na horním rohu balení.  

 

BEZPEČNOSTNÍ PRODUKTOVÁ NÁLEPKA 
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. Nová bezpečnostní produktová nálepka na každém jednotlivém balení nese 
individuálně vytvořené sériové číslo, které umožňuje zpětné sledování 
produktu. Tato nová nálepka chrání zákazníky před padělky a z toho 
plynoucí odpovědností za záruku, protože autentičnost si mohou rychle a 
jednoduše ověřit online pomocí internetu. 

Pro zjednodušení inventarizace jsou na nálepce vytištěny navíc doplňkové 
informace jako například datum balení, produktové číslo a číslo dodacího 
listu. 
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OVĚŘENÍ - WABCO ORIGINÁL 
Proces ověření originality je jednoduchý postup skládající se z následujících tří kroků, přičemž online kontrola 
pravosti (krok 3) využívá pro potvrzení originality známý "princip semaforu": 

 
Krok 1:  Kontrola bezpečnostní pečeti 
 Jakmile bylo balení jednou otevřeno, je to možné jednoznačně 

zjistit podle poškozené bezpečnostní pečeti. Na pečeti se zobrazí 
slovo "otevřeno" v šesti jazycích. Jedná se přitom o nevratný 
proces. To znamená, že vždy poznáte, jestli jste první, kdo otevírá 
balení. 

 
 
 
 
 
 
Krok 2:  Porovnání znaku PrioSpot® se sériovým číslem 
 Jestliže byla otevřena či poškozena bezpečnostní pečeť nebo 

nesouhlasí znaky na PrioSpot® s posledními čtyřmi znaky 
sériového čísla, kontaktujte prosím ihned naši společnost:  
WABCOoriginal@wabco-auto.com

 
 
 
 
 
Krok 3:  Ověření sériového čísla 

Unikátní sériové číslo můžete zadat online na internetové adrese: 
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification 
nebo můžete naskenovat kód QR pomocí aplikace NEOreader, 
kterou můžete stáhnout zde: get.neoreader.com

 

Kontrola proběhla úspěšně! Tento produkt je originálním produktem 
WABCO. 

 

  Pozor! Kód je správný, ale byl zadaný již několikrát. Zkontrolujte prosím ochranné prvky balení.  
  Jestli existují pochybnosti o pravosti produktu, kontaktujte prosím WABCO. 
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  Varování! Zadaný kód je chybný. Prosím zkontrolujte, jestli jste kód zadali správně, případně jej opravte. 
  Pokud je Vaše zadání správné, produkt může být padělkem. Kontaktujte prosím WABCO. 

 

Další informace týkající se originálního balení WABCO naleznete na internetové adrese:  
http://www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. Pro doplňující informace nebo pokud máte otázky,  
obraťte se prosím na Vašeho partnera WABCO.  
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