Mudança
a partir de
e
setembro d
2020

Elementos atuadores do
motor

Elementos atuadores para o
fecho central

Sistemas de limpeza de
vidros e de faróis

Sistemas de combustível

Sensores para painel de
instrumentos

Sistemas de controlo da
pressão dos pneus (RDKS)

Sensores para gestão do motor

Sistemas a Diesel Common Rail

Equipamentos de serviço

Aviso legal
As informações nesta brochura contêm apenas
descrições técnicas gerais ou características
de desempenho, cuja aplicabilidade, no caso
de aplicação concreta, pode depender de
outros fatores.
Particularmente, não constituem qualquer
garantia de qualidade ou durabilidade. Os
recursos de desempenho pretendidos só
são vinculativos se forem expressamente
acordados na conclusão do contrato.
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
e a opções de entrega.
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Estas peças sobressalentes VDO
e os equipamentos de serviço
serão mudados para as novas
embalagens Continental.

Continental Aftermarket & Services GmbH
Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Germany
Tel.: +49 69 7603-0
info@continental-aftermarket.com
www.continental-aftermarket.com

O original mantém-se original.
A VDO torna-se Continental.

www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

A mobilidade
do futuro de
uma única fonte
Nós somos o seu
parceiro para soluções
pós-venda e serviços
globais.

Vista geral da
nova embalagem

3 Selo de qualidade
O selo de qualidade não danificado
garante uma embalagem não aberta
e um produto original da Continental.

4 Etiqueta do produto
Utilização em veículos: o código QR
direciona-o para o catálogo online dos
modelos de veículos adequados ao
respetivo produto.

1 Etiqueta de segurança
Código MAPP: garante a identificação
inequívoca dos produtos originais
da Continental. Impresso nas novas
embalagens como código QR, pode ser
facilmente lido pelo telemóvel.

2 Design da embalagem
O design que ocupa toda a superfície
permite a rápida identificação das embalagens e que não se sujem facilmente.

tesa PrioSpot®: oferece máxima proteção
contra falsificação e identificação inequívoca
de imitações.

A nossa reivindicação como grupo global de tecnologia, um dos
principais fornecedores automóveis e fabricantes de pneus: ter
sempre a solução ideal para as necessidades dos nossos clientes.
Com uma ampla gama de produtos, a tecnologia certa, a alta
qualidade de um fabricante de equipamento original e serviços
que trazem verdadeiro valor acrescentado.
A concentração do nosso know-how representa a nossa marca
Continental.
Por isso, as peças sobressalentes originais VDO para o sistema
eletrónico e mecatrónico serão fornecidas a partir de setembro de
2020 na nova embalagem Continental. Os produtos mantêm-se
iguais. O original mantém-se original.
Informações sobre as entregas:
Como a mudança das embalagens é realizada
sem interrupções, poderão ocorrer entregas
mistas e entregas de embalagens VDO. No entanto, será sempre fornecido o produto original
encomendado.

Caixa de ferramentas da transferência da marca:
Aqui encontra todas as informações sobre a transferência da marca, bem como modelos de imagens e
de texto para informação dos seus clientes.
www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

No sistema de catálogo online TecDoc,
encontra os produtos em Continental/VDO.
Basta utilizar o nosso catálogo online.
www.continental-aftermarket.com/catalogs

