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ECHTE GATES-KWALITEIT HERKENT U ZO

LET OP DE HOLOSPOT®
Gates’ gamma van
kwaliteitsproducten voor
riemaandrijvingen is het meest
volledige op de markt. Dankzij ons
vakmanschap in producten, distributie
en klantentevredenheid staat Gates, samen
met zijn klanten, al meer dan 80 jaar aan de top van
deze industrie.
Naarmate onze producten aan populariteit winnen bij de
klanten, doen ze dat spijtig genoeg ook bij namakers.
Namaak is een ernstige zaak. Vandaag de dag zijn 5 tot 8%
van alle goederen die wereldwijd worden verkocht namaak.
Ook de auto-onderdelenindustrie wordt meer en meer
geconfronteerd met valse, nagemaakte voertuigonderdelen.
Gates neemt alle mogelijke voorzorgen om de verkoop van
namaakriemen onder de merknaam Gates te stoppen.
Hoewel de visuele kenmerken van namaakonderdelen de
laatste jaren erg zijn verbeterd, kan dit in de meeste gevallen
niet worden gezegd van de kwaliteit.

De gevaren en risico’s van het gebruik van namaak-onderdelen
zijn veel groter dan vele installateurs vermoeden. Nagemaakte
auto-onderdelen vormen een gevaar zowel voor de auto,
als voor de bestuurder, de passagiers en autotechnici.
Bovendien mogen we als industrietak het vertrouwen van de
consumenten niet beschamen wanneer zij besluiten om ons hun
wagen voor onderhoud toe te vertrouwen. Als u onderdelen
van twijfelachtige afkomst verkoopt of installeert, loopt u
het risico dat deze schade veroorzaken die op u verhaald kan
worden. De consumenten zouden kunnen beslissen om u te
vervolgen of u bent hen – op zijn minst – voorgoed kwijt als
klant als u hun vertrouwen verliest.

Het echte product herkent u aan zijn Holospot®
Spijtig genoeg is het niet altijd gemakkelijk om namaak
te herkennen: sommige namakers steken heel veel tijd en
energie in het misleiden van de distributeur en de klant.
Daarom brengt Gates op de dozen van zijn PowerGrip®
distributieriemen een nieuwe markering aan, die u helpt een
echte Gates-riem te onderscheiden van namaak. Om het echte
product te herkennen, zoekt u gewoon naar de Holospot®.

Een Holospot® markering is een veiligheidsetiket
dat informatie bevat op verschillende lagen.

Dit ziet u:

Met het blote oog

Met een vergrootglas

• Iedere verpakking bevat een zilverzwart Holospot® etiket van 5 x 10 mm
met daarop een code van 4 tekens.

• Wat moet u controleren?

• Wat moet u controleren?
- Onder direct licht reflecteert
de code in regenboogkleuren.
- De code is verschillend op
iedere verpakking.

- Het Gates-logo staat in het midden
van de vierdelige code.
- De volledige, tiendelige code.
De laatste 4 tekens zijn identiek
aan de code die zichtbaar is met
het blote oog.

De Holospot® zal aangebracht worden op alle Gates PowerGrip® distributieriemen, te beginnen met de meest populaire referenties.
Gates bezorgt u meer informatie wanneer de dozen van PowerGrip® distributieriemen een Holospot® etiket bevatten.

Kom in actie: rapporteer namaakproducten. Als u informatie hebt met
betrekking tot Gates-namaakproducten of verdachte activiteiten, aarzel dan
niet om met Gates contact op te nemen. We garanderen uw anonimiteit.
Gates dringt er op aan alleen bij erkende distributeurs Gates-producten aan te kopen.
Contacteer Gates voor meer informatie.

Uw distributeur:
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