VDO náhradní díly a servisní
přístroje budou nově baleny
do obalů Continental.
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Přechod
na nové
ří
obaly od zá
2020

Akční členy motorů

Nastavovací prvky
centrálního zamykání

Systémy čištění
skel a světlometů

Palivové systémy

Snímače pro sdružené
přístroje

Systém monitorování tlaku
v pneumatikách (TPMS)

Naftové systémy
common rail

Originál zůstane originálem.
VDO se mění na Continental.

Servisní přístroje
Čeština l únor 2020 l Vytištěno v České republice

Senzory pro motor
management

Právní informace
Informace v této brožuře obsahují pouze
všeobecné technické popisy, resp. charakteristiky výkonu, které mohou být v konkrétním
případě použití závislé na dalších faktorech.
Nejsou zejména žádnými zárukami vlastností
nebo trvanlivosti. Požadované charakteristiky
výkonu jsou závazné jen tehdy, pokud budou
výslovně sjednány při uzavření smlouvy.
Možnosti dodání a technické změny zůstávají
vyhrazeny.

www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

Mobilita budoucnosti
z jedné ruky
Jsme vaším partnerem
pro globální aftermarketové řešení a servisní
služby.

Přehled
nového obalu

3 Pečeť kvality
Nepoškozená pečeť kvality garantuje
neotevřený obal a originalitu výrobku
Continental.

4 Etiketa výrobku
Použití pro vozidlo: QR kód je přímo
propojen s online katalogem a zobrazí
modely vozidel, pro které je příslušný
výrobek vhodný.

1 Bezpečnostní etiketa
MAPP kód: zaručuje jedinečnou identifikaci
originality Continental produktů. Na nových
obalech bude vždy vytištěn QR kód, který
lze snadno naskenovat pomocí mobilního
telefonu.

2 Design obalů
Díky modernímu designu jsou
obaly velmi dobře viditelné a zároveň
odolávají znečištění.

tesa PrioSpot®: umožňuje maximální
ochranu před paděláním a jasnou
identifikaci napodobenin.

Náš požadavek, jakožto globálního technologického koncernu,
jednoho z největších dodavatelů v automobilovém průmyslu a
výrobce pneumatik: vždy nalézt optimální řešení pro potřeby
našich zákazníků.
Skutečnou přidanou hodnotu přinášíme díky našemu širokému
portfoliu, správné technologii, v kvalitě dodavatele do prvovýroby
a našich služeb.
Toto komplexní know-how reprezentuje naše značka Continental.
VDO originální náhradní díly pro elektroniku a mechatroniku
budou od září 2020 dodávány v novém obalu Continental.
Výrobky zůstanou stejné. Originál zůstane originálem.

Informace k dodávkám:
Změna obalů proběhne plynule, proto může
dojít ke smíšeným dodávkám, včetně
původních VDO obalů. Dodán však bude
vždy objednaný originální výrobek.

Toolbox transferu značky:
Zde najdete všechny informace o transferu značky,
předlohy obrázků a textů, abyste mohli informovat
své zákazníky.
www.continental-aftermarket.com/Brand-transition

V online katalogovém systému TecDoc
najdete výrobky pod Continental/VDO.
Jednoduše použijte náš online katalog.
www.continental-aftermarket.com/catalogs

