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Ποιότητα εμπορικού σήματος,  
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σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα

Περιεχόμενα

160  
σημεία,  
1 πρότυπο 

Στόχος μας είναι να είμαστε πάντα κοντά 

στους πελάτες μας. Γι' αυτό, η παρα-

γωγή μας σήμερα δεν περιορίζεται μόνο 

στη Γερμανία αλλά εκτείνεται σε ακόμα 

περίπου 160 σημεία σε 35 χώρες του 

κόσμου. Ένα πράγμα είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για εμάς:

Ανεξάρτητα από το όνομα της χώρας 

που αναγράφεται επάνω στη συσκευ-

ασία προϊόντος, να είστε σίγουροι ότι 

θα έχετε πάντα το 100 τοις εκατό της 

ποιότητας MAHLE.

Σε κάθε ένα από τα σημεία παραγωγής 

παγκοσμίως ισχύουν οι ίδιες αξίες και τα 

πρότυπα ποιότητας. Η γερμανική μηχα-

νολογία και τεχνογνωσία διασφαλίζουν 

επί τόπου την κατασκευή σύμφωνα με τις 

ίδιες διαδικασίες και με την ίδια premium 

ποιότητα MAHLE, όπως ισχύουν για τα 

προϊόντα «Made in Germany». Για αυτό 

μπορείτε να είστε πάντα και παντού 

σίγουροι.

Made by MAHLE



04 05Η επιθετική στρατηγική ασφαλείας μας

Η επιθετική 
στρατηγική 
ασφαλείας 
μας

Γιατί να προτιμάτε προϊόντα της 
MAHLE;

Όλα τα προστατευμένα προϊόντα μας  

διαθέτουν υψηλή ποιότητα, είναι δοκιμα-

σμένα, ασφαλή και καλύπτουν τις εκά-

στοτε απαιτήσεις σέρβις. 

Ως προμηθευτές προϊόντων ποιότητας 

πρωτότυπου εξοπλισμού, διαθέτουμε 

την απαραίτητη εμπειρία, τα προϊόντα 

μας ανταποκρίνονται στους ελέγχους και 

πληρούμε όλα τα απαιτούμενα πρότυπα 

ποιότητας – σε κάθε αγορά του κόσμου.

Μαζί κατά των απομιμήσεων και  
της πειρατείας προϊόντων

Πώς αναγνωρίζονται  
τα προϊόντα απομίμησης;

 n Εξαιρετικά μειωμένη τιμή

 n Διαφημιστικά υλικά αμφιβόλου  

ποιότητας

 n Ελλιπείς τεχνικές πληροφορίες

 n Αποκλίσεις στη συσκευασία  

(υλικό, σχήμα, μέγεθος, εκτύπωση)

 n Αμφίβολες αξιολογήσεις εμπόρων 

σε διαδικτυακές πλατφόρμες

 n Ελλιπής σήμανση ή λογότυπο

 n Διαφορετική ετικέτα ασφαλείας 

στις συσκευασίες των εξαρτημάτων 

κινητήρων και των θερμοστατών

 n Ελλείψεις υλικών ή επεξερ-

γασίας στο προϊόν

 n Κατεστραμμένη ταινία ασφαλείας

Η συμβουλή μας: Να αγοράζετε 

μόνο από αξιόπιστους εμπόρους 

και να ελέγχετε πολύ καλά τις 

«οικονομικές» προσφορές.
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Εξαιρετικά μειωμένη τιμή

Ελλιπείς τεχνικές  
πληροφορίες

Ελλιπής σήμανση  
ή λογότυπο

Διαφημιστικά μέσα  
αμφιβόλου ποιότητας

Αποκλίσεις στη συσκευασία  
(υλικό, σχήμα, μέγεθος, σχέδιο)

Διαφορά στην  
ετικέτα ασφαλείας

Αμφίβολες και ύποπτες βαθμολογίες 
σε διαδικτυακές πλατφόρμες

Ελλείψεις υλικών και  
επεξεργασίας στο προϊόν

Κατεστραμμένη  
ταινία ασφαλείας
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Περίπου 36.000 θάνατοι και 1,5 εκατομμύριο ατυχήματα ετη-

σίως οφείλονται σε μη εγκεκριμένα και τεχνικώς ελλιπή εξαρ-

τήματα οχημάτων. 

Επειδή τα πειρατικά προϊόντα και οι απομιμήσεις δεν πληρούν 

κατά κανόνα τα πρότυπα των κατασκευαστών πρωτότυπου εξο-

πλισμού σχετικά με την ανάπτυξη, παραγωγή και επιλογή υλι-

κών, συχνά έχουν μειωμένες αποδόσεις – με αποτέλεσμα σοβα-

ρές βλάβες και ζημιές, ενώ συνήθως δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή 

απαιτήσεις αντικατάστασης.

Τα προϊόντα της MAHLE παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφά-

λεια. Η ελλιπής λειτουργία ή ακόμη και η βλάβη λόγω κακής 

ποιότητας μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία  

καθώς και νομικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Επιπτώσεις στους καταναλωτές

 n Αύξηση των κινδύνων ατυχημάτων και 

των κινδύνων για την υγεία

 n Μείωση των εγγυήσεων και των  

απαιτήσεων αντικατάστασης

 n Αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων

 n Φθορά άλλων εξαρτημάτων του οχήματος 

Επιπτώσεις στους εμπόρους

 n Απαιτήσεις εγγύησης

 n Χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης

 n Οι πρακτικές ντάμπινγκ επιβαρύνουν και  

καταστρέφουν την αγορά 

Επιπτώσεις στους κατασκευαστές

 n Βλάβη της φήμης και υπόληψης 

 n Απώλεια αξίας του εμπορικού σήματος 

 n Αυξημένες δαπάνες για λήψη μέτρων ασφαλείας 

 n Μείωση πωλήσεων 

 n 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάνονται ετησίως σε όλο 

τον κόσμο εξαιτίας της πειρατείας προϊόντων. Παράλληλα, 

τα φορολογικά έσοδα και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

μειώνονται, ενώ η καινοτόμος δύναμη των κατασκευαστών 

γνήσιων εξαρτημάτων εξασθενεί. 

Επιπτώσεις στην οικονομία ως σύνολο 

 n Αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση 

 n Απώλεια φορολογικών εσόδων και 

εσόδων κοινωνικής ασφάλισης

 n Αρνητικές επιπτώσεις στην καινοτόμο δύναμη

Επιπτώσεις της  
πειρατείας προϊόντων

Κάθε δέκατο ανταλλακτικό οχημάτων στην αγορά είναι απομίμηση – η πειρατεία προϊόντων και 
εμπορικών σημάτων εξαπλώνεται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο προκαλώντας σημαντική 
ζημιά στον κλάδο. Παρόλα αυτά, οι απομιμήσεις είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας τεράστιος 
παράγοντας κόστους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις ως 
προς την ποιότητα – με σοβαρότατες συνέπειες και κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή στην οδική 
κυκλοφορία.
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Αναλαμβάνοντας δράση κατά  
της πειρατείας προϊόντων

Η στρατηγική προστασίας  
της MAHLE

Επικοινωνούμε τακτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου της αυ-

τοκινητοβιομηχανίας. Έτσι, ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά 

με παράνομα προϊόντα και απομιμήσεις σημάτων ή ευρεσιτεχνιών. 

Από κοινού με τους συνεργάτες μας συζητούμε για συνέργειες και 

ιδανικές πρακτικές, αναλύουμε εμπειρίες και αναπτύσσουμε νέα 

μέτρα για να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή πειρατείας προϊόντων.

Κάθε παραβίαση σήματος ή ευρεσιτεχνίας που ανακαλύπτει η 

MAHLE διώκεται. Η MAHLE ακολουθεί μια πολιτική μηδενικής 

ανοχής και χρησιμοποιεί όλα τα ένδικα μέσα κατά κατασκευα-

στών απομιμήσεων.

Η δική μας προσέγγιση:

 n Υποστηρίζουμε το δίκτυο διανομής και 

ανάπτυξης προϊόντων μας

 n Παρακολουθούμε τις αγορές

 n Είμαστε παρόντες σε εκθέσεις ανά τον κόσμο 

 n Πραγματοποιούμε αναλύσεις τιμών και δοκιμαστικές αγορές

 n Εκπαιδεύουμε πελάτες και τελωνειακούς 

 n Συνεργαζόμαστε με εμπόρους, ανταγωνιστές και υπηρεσίες 

 n Είμαστε μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων  

[WCO-World Customs Organization] και δραστηριοποιούμαστε  

παγκοσμίως σε τελωνειακές δράσεις κατά της εισαγωγής και  

εξαγωγής ύποπτων προϊόντων, καθώς και της επέκτασης  

της κατάσχεσης των προϊόντων αυτών στα σύνορα.

Εκτός των ανεπίσημων αγορών και των ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, το διαδίκτυο αποτελεί τη  
μεγαλύτερη αγορά πειρατείας προϊόντων. Επαγγελματικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες εξαπατούν 
τους καταναλωτές με προτάσεις και βαθμολογίες. Συγκριτικά ελάχιστοι ερευνητές έρχονται αντιμέ-
τωποι με πληθώρα προμηθευτών απομιμήσεων. Οι εγκληματίες υποκινητές κινούνται ανώνυμα.

ΓΝΗΣΙΟ
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Το σχέδιο συσκευασιών

Οι συσκευασίες της MAHLE Aftermarket προσφέρουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων: Έντονα 
χρώματα, σαφείς πληροφορίες και μια συνοπτικότερη διαμόρφωση διευκολύνουν τη χρήση στο 
εμπόριο και το συνεργείο.

Το πορτοκαλί γίνεται μπλε

Χρωματικές αλλαγές στη συσκευασία της BEHR από πορτοκαλί 

σε μπλε (το λογότυπο της BEHR μένει ως έχει). Για την ενίσχυ-

ση του «μπλε» ως το χρώμα του ομίλου μας, εναρμονίζουμε όλες 

τις συσκευασίες του τμήματος Ψύξη και Κλιματισμός στα πλαίσια 

αυτής της προσαρμογής.

Το κόκκινο γίνεται μπλε

Όλα τα προϊόντα της μάρκας διανομής MAHLE θα απεικονίζο-

νται με μπλε χρώμα – ακόμη και αυτά των εξαρτημάτων κινητή-

ρων. Πρόκειται για μια σαφή δέσμευση σχετικά με το χρώμα της 

επιχείρησης και το γενικό σήμα.

Προσοχή: 
Όπως συνηθίζεται σε κάθε αλλαγή, θα υπάρξει μια 

μεταβατική φάση κατά την οποία θα υπάρχουν στα 

ράφια τόσο παλιές όσο και νέες συσκευασίες.

Τρέχον

Ακόμη διαθέσιμο:

Ακόμη διαθέσιμο:

Τρέχον
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Ακόμη διαθέσιμο:

Τρέχον
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Τα πρότυπα ασφαλείας

Οι κωδικοί VeoMark και

MAPP θα αφαιρεθούν μελλοντικά

Ο κωδικός QR για πληροφορίες προϊόντος παραμένει ως έχει

Νέα θέση του κωδικού QR για έλεγχο γνησιότητας: Σαρώστε 

τον κωδικό QR για τον έλεγχο γνησιότητας του προϊόντος

1

2

3

4

Όλες οι αλλαγές/τα νέα χαρακτηριστικά με μια ματιά  
 

Οι λευκές ετικέτες ασφαλείας επικολλούνται στις συσκευασίες της MAHLE χωρίς κωδικό προϊόντος.

Παλιά έκδοση Σχέδιο από Απρίλιο 2020
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18 19Neue Verpackung – gleichbleibend hohe Sicherheit Neue Verpackung – gleichbleibend hohe Sicherheit

MAHLE AftermarketMAHLE Aftermarket

   PLAGIATSVERDACHT? WAS TUN?

Bei Verdacht auf Produkt- oder Markenpiraterie  

und natürlich auch bei allen Fragen zu diesem  

Thema stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfü-

gung und beraten Sie gerne. Tragen Sie aktiv dazu 

bei, dass der Ersatzteilmarkt für alle Verkehrsteil-
nehmer sicherer wird!

Bitte schreiben Sie uns: original@mahle.com
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe!

WEITERES SICHERHEITS-
MERKMAL: SECURITY STRIP

Die Security Strips werden auf in Europa verpackter Ware 
über den Öffnungslaschen angebracht und dienen als 
Siegel. Beim Abziehen des Security Strips wird ein Rap-
port mit den Worten „GEÖFFNET“ in mehreren Sprachen 
sichtbar. Sie existieren in zwei Größen:

GEÖFFNET

OPENED A
PE

OUVERT G
EÖFFNET

TO O
UVERT G

EÖFFNET

ED A
PERTO O

U

GEÖFFNET A
BIE

RTO

NED A
PERTO O

TO O
PENED A

B

ABIE
RTO O

P

ERTO O
P

ET

ERT

SECURITY STRIP
Etikett ungeöffnet

Etikett  

ungeöffnet

Etikett geöffnet (abgezogener Teil  

auf der Verpackung)
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SICHERHEIT GEHT VOR

MAHLE Produkte sind sehr oft sicherheitsrelevant und kön-

nen bei Missachtung der vorgeschriebenen Funktionalität zu 

Fehlleistungen oder Ausfällen mit nachhaltigen Folgen führen.

18 19Neue Verpackung – gleichbleibend hohe Sicherheit Neue Verpackung – gleichbleibend hohe Sicherheit

MAHLE AftermarketMAHLE Aftermarket

   PLAGIATSVERDACHT? WAS TUN?

Bei Verdacht auf Produkt- oder Markenpiraterie  

und natürlich auch bei allen Fragen zu diesem  

Thema stehen Ihnen unsere Spezialisten zur Verfü-

gung und beraten Sie gerne. Tragen Sie aktiv dazu 

bei, dass der Ersatzteilmarkt für alle Verkehrsteil-
nehmer sicherer wird!

Bitte schreiben Sie uns: original@mahle.com
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe!

WEITERES SICHERHEITS-
MERKMAL: SECURITY STRIP

Die Security Strips werden auf in Europa verpackter Ware 
über den Öffnungslaschen angebracht und dienen als 
Siegel. Beim Abziehen des Security Strips wird ein Rap-
port mit den Worten „GEÖFFNET“ in mehreren Sprachen 
sichtbar. Sie existieren in zwei Größen:
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Κατεστραμμένη ταινία ασφαλείας

Πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας: Ταινία ασφαλείας
Η ταινία ασφαλείας τοποθετείται επάνω στα πώματα ανοίγματος εμπορευμάτων συσκευασμένων στην Ευρώπη και χρησιμεύει ως 

σφραγίδα. Κατά την αφαίρεση της ταινίας ασφαλείας, αποκαλύπτεται μια επιγραφή με τη λέξη «OPEN».
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Ταινία ασφαλείας ανοιγμένη στη συσκευασία
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Τα προϊόντα της MAHLE παί- 
ζουν έναν καθοριστικό ρόλο  
στην ασφάλεια των οχημάτων  
και, σε περίπτωση μη τήρη-
σης της προβλεπόμενης  
λειτουργικότητας, μπορεί  
να μειωθεί η απόδοσή τους  
ή να υποστούν βλάβη με  
μακροχρόνιες συνέπειες.

Υποψία για προϊόν απομίμησης; 
Τι πρέπει να κάνετε;

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι ένα 

προϊόν ή εμπορικό σήμα αποτελεί απομί-

μηση και, φυσικά, εάν έχετε οποιαδήπο-

τε απορία σχετική με το θέμα, μπορείτε 

να απευθύνεστε στους ειδικούς μας που 

θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Συμ-

βάλλετε κι εσείς με τον τρόπο σας, ώστε 

η αγορά ανταλλακτικών να είναι ακόμη 

πιο ασφαλής για όλους τους χρήστες του 

οδικού δικτύου!

Η επιθετική στρατηγική ασφαλείας μας

Γράψτε μας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

original@mahle.com 

Ευχαριστούμε θερμά 

για τη βοήθειά σας!

Η ασφάλεια  
προηγείται

Κάτι παραπάνω από απλός  
έλεγχος γνησιότητας: oneIDentity+

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα:   

www.one-identity-plus.com

Η πειρατεία προϊόντων θέτει σε κίνδυνο 

τον τελικό καταναλωτή, ζημιώνει το κύ-

ρος του εμπορικού σήματος και οδηγεί σε 

μείωση των πωλήσεων. Στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας «Manufacturers Against 

Product Piracy – Κατασκευαστές Ενά-

ντια στην Πειρατεία Προϊόντων» (MAPP), 

γνωστοί κατασκευαστές ανοίγουν μέτω-

πο εναντίον των κατασκευαστών απομι-

μήσεων. Για τον διαχωρισμό των γνήσιων 

προϊόντων από τις απομιμήσεις, τα γνήσια 

προϊόντα επισημαίνονται με έναν μοναδι-

κό κωδικό MAPP. Αυτός ο κωδικός μπο-

ρεί να ταυτοποιηθεί μέσω oneIDentity+ – 

24 ώρες το 24ωρο, σε όλο τον κόσμο. 

Όμως, η oneIDentity+ προσφέρει ακόμη 

περισσότερα. Πρόκειται για μια πλατφόρ-

μα υπηρεσιών που λειτουργεί ανεξαρτή-

τως κατασκευαστών για την υποστήριξη 

συγκεκριμένων για τον εκάστοτε ρόλο, 

φορητών διεργασιών επιτρέποντας την 

προβολή πληροφοριών προϊόντων, μάρ-

κετινγκ και συντήρησης ή την ενσωμάτω-

ση συστημάτων πριμοδότησης.

Νέο: Οι ετικέτες ασφαλείας 
τώρα και με κωδικό UPC

Για να αυξήσουμε όσο το δυνατόν πε-

ρισσότερο την ασφάλεια έναντι απομι-

μήσεων, βελτιστοποιούμε διαρκώς από 

τον Δεκέμβριο 2016 τις συσκευασίες των 

καινούριων προϊόντων μας με τον Παγκό-

σμιο Κώδικα Προϊόντων (UPC). Με αυτό 

τον 12ψήφιο γραμμωτό κώδικα, το εκά-

στοτε προϊόν μπορεί να ταυτοποιηθεί με 

σαφήνεια ανά κατασκευαστή και ταξινό-

μηση προϊόντος. Για τη μεταβατική περί-

οδο, κυκλοφορούν δύο εκδόσεις των ετι-

κετών ασφαλείας μας: με και χωρίς UPC.

Κωδικός χώρας Ψηφίο ελέγχου

Ονομασία  
κατασκευαστή

Κωδικός  
προϊόντος
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Pragstraße 26 - 46
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Τηλέφωνο: +49 711 501-0
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