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ROZPOZNAJ PRAWDZIWĄ JAKOŚĆ GATES

SZUKAJ NAKLEJKI HOLOSPOT®
Firma Gates oferuje
najbardziej kompletną
linię najwyższej jakości
produktów do napędów
paskowych. Dzięki wiodącym
produktom, dystrybucji i rosnącej
satysfakcji odbiorców, od ponad 80 lat
zapewnia sobie i swoim klientom czołową pozycję
w tym segmencie rynku.
Niestety, podczas gdy nasze produkty spotykały się z
coraz większym uznaniem, stawały się także bardziej
atrakcyjne dla fałszerzy. Podrabianie produktów jest
bardzo poważnym zjawiskiem. Obecnie od 5 do 8%
ogólnej światowej sprzedaży stanowi obrót podrobionymi
towarami. Przemysł samochodowy także spotyka się z
problemem podrabiania części. Firma Gates, jako wiodący
producent systemów układu napędu, powzięła wszelkie
dostępne kroki, aby zapobiegać lub zatrzymać zjawisko
wprowadzania do obrotu podrabianych produktów pod
swoim znakiem towarowym.
W ciągu ostatnich lat wygląd podrabianych części uległ
niestety znacznej poprawie, ich jakość pozostała jednak
na dotychczasowym poziomie.

Zagrożenie uszkodzenia ciała oraz ryzyko związane z
użytkowaniem lub montażem podrabianej części może
okazać się najbardziej kosztowną szkodą ze wszystkich.
Podrabiane produkty motoryzacyjne stanowią ryzyko
dla bezpieczeństwa użytkownika, w tym kierowcy i
pasażerów, a także mechaników samochodowych.
Od producenta, poprzez poszczególne poziomy
dystrybucji, na mechaniku kończąc, nie możemy – jako
uczestnicy rynku motoryzacyjnego – wystawiać zaufania
klientów na próbę, gdy podejmują decyzję o naprawie
samochodu. Nie podejmuj ryzyka sprzedaży i montażu
części, które pochodzą z nieznanego źródła. Mogą one
wywołać uszkodzenia, które sprawią, że problem wróci
do Ciebie. Ostatecznie użytkownicy mogą dochodzić
swoich praw na drodze sądowej lub zrezygnować z
dalszych usług w Twoim zakładzie.

Upewnij się, czy jest to bezpieczny zakup
Niestety, nie zawsze jest łatwo odróżnić produkt
podrabiany od oryginalnego. Niektórzy fałszerze części
samochodowych pracują długo i ciężko, aby oszukać
handlowców i klientów.
W związku z tym firma Gates stosuje nowe zabezpieczenie
na pudełkach pasków rozrządu PowerGrip®. Oznaczenie
to pomoże odróżnić prawdziwą jakość Gates. Jeżeli chcesz
odróżnić produkt podrabiany od prawdziwego, poszukaj
naklejki Holospot®.

Nowe zabezpieczenie Holospot® wykonane jest z naklejki
wielowarstwowej, na której można wyróżnić kilka
elementów zabezpieczających.

To, czego należy szukać:

Widoczne gołym okiem
• Papierowa naklejka na każdym

pudełku zawiera dodatkowo srebrnoczarne oznaczenie Holospot® o
wymiarach 5 x 10 mm i 4-cyfrowym
kodem alfanumerycznym.

• Prosimy o sprawdzenie:
- Kod mieni się w kolorach tęczy
przy bezpośrednim kontakcie
ze światłem.

Widoczne przy użyciu szkła
powiększającego
• Prosimy o sprawdzenie:
- Na środku 4-cyfrowego kodu

widoczny jest kontur logo Gates.

- Kompletny 10-cyfrowy kod.

Sprawdź, czy 4 ostatnie cyfry są
identyczne z tymi, które są
widoczne gołym okiem.

- Kod jest inny na każdym pudełku.
Zabezpieczenie Holospot® będzie stosowane na wszystkich pudełkach pasków rozrządu Gates PowerGrip®.
W pierwszej kolejności pojawi się ono na bardziej popularnych referencjach. Możesz być pewien, że uzyskasz
więcej informacji od Gates, gdy naklejki Holospot® zaczną się pojawiać na pudełkach pasków PowerGrip®.

Podejmij działania: zawiadom o podrabianych produktach. Jeżeli posiadasz
jakiekolwiek informacje dotyczące podrabianych produktów Gates lub innych
podejrzanych zdarzeń, prosimy o kontakt. Dyskrecja gwarantowana.
Korporacja Gates podejmuje wszelkie konieczne kroki mające na celu ochronę swojej marki, zarówno na szczeblu
lokalnym jak i międzynarodowym. Dalszych informacji na ten temat udziela przedstawiciel firmy Gates.

Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miarę potrzeb.
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