Zmiana na opakowania Continental
dotyczy następujących części
zamiennych i urządzeń
Zmiana
od września
2020 r.
serwisowych VDO.
Elementy wykonawcze
silnika

Sterowanie
zamka centralnego

Systemy oczyszczania szyb
i reflektorów

Układy paliwowe

Czujniki instrumentacji

System kontroli ciśnienia
w ogumieniu

Common Rail w silnikach
Diesla

Uwagi prawne
Informacje zamieszczone w niniejszej broszurze
są jedynie ogólnymi opisami technicznymi i
podają ogólne właściwości, które w konkretnym
przypadku zastosowania mogą być zależne od
dodatkowych czynników.
Nie należy ich interpretować jako gwarancji
dotyczących konkretnych właściwości i
trwałości. Pożądane właściwości i parametry
są wiążące tylko, gdy wyraźnie uzgodniono je
podczas zawierania umowy. Zastrzega się
prawo do wprowadzenia zmian technicznych
oraz możliwości dostawy.

Oryginał pozostaje oryginałem.
VDO zmienia się w Continental.

Urządzenia serwisowe
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Czujniki zarządzania
silnikiem
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Mobilność przyszłości
z jednego źródła
Jesteśmy Państwa
partnerem w zakresie
globalnych rozwiązań
„aftermarket” i usług.

Prezentacja
nowych opakowań

3 Etykieta plombowa
Nienaruszona etykieta plombowa to
gwarancja, że opakowanie nie zostało
otwarte, a wewnątrz znajduje się
oryginalny produkt Continental.

4 Etykieta produktowa
Zastosowanie: Kod QR prowadzi do
katalogu online pojazdów odpowiednich
dla danego produktu.

2 Projekt opakowania
1 Etykieta zabezpieczająca
Kod MAPP: gwarantuje jednoznaczną
identyfikację oryginalnych produktów
Continental. Na nowych opakowaniach ma
on formę kodu QR, który można zeskanować
przy pomocy telefonu komórkowego.

Szata graficzna pokrywająca całe
opakowanie jest bardzo dobrze widoczna,
a ponadto sprawia, że opakowanie nie
brudzi się tak łatwo.

tesa PrioSpot®: maksymalna ochrona przed
fałszerstwami i niezawodne wykrywanie
imitacji.

Naszą misją, jako globalnego koncernu technologicznego i jednego
z wiodących dostawców przemysłu motoryzacyjnego i producenta
opon, jest zapewnianie optymalnych rozwiązań naszym klientom w
każdej sytuacji.
Realizujemy ją szeroką ofertą, odpowiednią technologią, najwyższą
jakością części pierwszego montażu i usług, które są autentyczną
wartością dodaną.
Ten pakiet know-how reprezentuje naszą markę Continental.
Od września 2020 r. oryginalne części zamienne marki VDO z
zakresu elektroniki i mechatroniki będą dostarczane w nowych
opakowaniach z logiem Continental. Produkty będą identyczne
jak dotychczas. Oryginał pozostaje oryginałem.

Informacje dotyczące dostawy:
Ponieważ wprowadzamy zmianę opakowań na
bieżąco, możliwe że przesyłki zostaną wysłane
w różnych opakowaniach lub w dotychczasowych opakowaniach z logo VDO. Jednakże
wewnątrz zawsze będzie znajdował się zamówiony oryginalny produkt.

Narzędzia do rozszerzania marki:
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje dotyczące
rozszerzania marki, jak również przykładowe ilustracje
i teksty, których możesz użyć, aby poinformować
swoich klientów.
www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

Jeśli szukasz naszych produktów w katalogu
internetowym TecDoc, znajdziesz je w kategorii
Continental/VDO.
Możesz jednak skorzystać z naszego katalogu
internetowego.
www.continental-aftermarket.com/catalogs

