ΕΥΚΟΛΑ. ΚΑΘΑΡΑ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ.
ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Aftermarket
WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ MAHLE …

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ;

Η MAHLE Aftermarket ενώνει επτά δυνατές μάρκες, οι οποίες είναι συνώνυμες
παγκοσμίως, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, των καινοτομιών και της ασυμβίβαστης
ποιότητας. Από το 2018 υπάρχει ένα νέο μέλος στην οικογένεια εμπορικών σημάτων της MAHLE: η BRAIN BEE, ο ειδικός στον εξοπλισμό συνεργείων για τις
αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής
και μέρους της Ασίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ/
ΑΦΡΙΚΗ/ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
(ΕΜΑΑ)

ΝΟΤΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ

MAHLE Aftermarket

ΑΣΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ

… «ΦΡΕΣΚΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ»

Από το 2019 τα προϊόντα της MAHLE Aftermarket θα διατίθενται σε νέες συσκευασίες.
Έντονα χρώματα, σαφείς πληροφορίες και μία συνοπτικότερη διαμόρφωση διευκολύνουν τη χρήση στο εμπόριο και το συνεργείο. Αυτές που δεν αλλάζουν είναι οι ετικέτες
ασφαλείας της MAHLE, έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε αξιόπιστα τις γνήσιες
συσκευασίες της MAHLE και στο μέλλον.
ΕΜΑΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΑΣΙΑ

Εξαρτήματα κινητήρων

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, METAL LEVE,
CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI,
CLEVITE

Φίλτρα

MAHLE, KNECHT FILTER

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Ψύξη & Κλιματισμός

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

MAHLE, BEHR

Τουρμπίνες

MAHLE

MAHLE

MAHLE, METAL LEVE

MAHLE

Όπου γράφει MAHLE εξωτερικά, υπάρχει το γνήσιο εσωτερικά.

Μίζες & Δυναμό

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

Γι’ αυτό και από το 2019 η παγκόσμια μάρκα διανομής θα

Ηλεκτροκίνηση &
Ηλεκτρονικά συστήματα

MAHLE

MAHLE

MAHLE

MAHLE

ονομάζεται απλά MAHLE.

Εξοπλισμός συνεργείου

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE

MAHLE, BRAIN BEE

MAHLE, BRAIN BEE

Η MAHLE ORIGINAL ΓΙΝΕΤΑΙ MAHLE.
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ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΑ
Η μάρκα MAHLE αποτελεί παγκοσμίως συνώνυμο των ανταλλακτικών για
ολόκληρο το σύστημα ισχύος σε ποιότητα αρχικού εξοπλισμού – από
εξαρτήματα κινητήρων, διήθηση, ψύξη & κλιματισμό, μίζες & δυναμό, μέχρι
εξοπλισμό συνεργείου και ανταλλακτικά για κλασικά οχήματα.
 Μέρη κινητήρα & Τουρμπίνες
Φίλτρα
Ψύξη & Κλιματισμός
Μίζες & Δυναμό

 Ηλεκτροκίνηση & Ηλεκτρονικά
συστήματα
 Εξοπλισμός συνεργείου &
Διάγνωση
Ανταλλακτικά για αντίκες

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: μπλε
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: παγκοσμίως
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η BEHR είναι ο ειδικός παγκοσμίως στη θερμοδιαχείριση και αποτελεί
συνώνυμο των καινοτόμων λύσεων στους τομείς κλιματισμού οχημάτων
και ψύξης κινητήρων. Στην αγορά συντήρησης και επισκευής οχημάτων,
η BEHR προσφέρει τα εξής:
Θερμοστάτες
Θερμοδιακόπτες
Βύσματα θερμοστοιχείων
Κομπρεσέρ air condition

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: μπλε
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: παγκοσμίως
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Προϊόντα για κινητήρες αυξημένων επιδόσεων

Λευκό κάλυμμα για απευθείας αποτύπωμα

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑ ΓΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η Clevite είναι μία από τις πιο παραδοσιακές μάρκες για εξαρτήματα κινητήρων αμερικανικών εφαρμογών οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, εργοταξίου
και γεωργικών μηχανημάτων.
Δακτύλιοι

Χιτώνια κυλίνδρων

Βαλβίδες

Συγκροτήματα

Έμβολα

Έδρανα

Αντιτριβικοί δακτύλιοι

Εκκεντροφόροι άξονες

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: μπλε
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: παγκοσμίως
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Η ΜΑΡΚΑ ΓΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η Izumi είναι η μάρκα για ιαπωνικές εφαρμογές οχημάτων επαγγελματικής
χρήσης και Off-road.
Έμβολα

Βαλβίδες

Δακτύλιοι

Αντιτριβικοί δακτύλιοι

Συγκροτήματα

Έδρανα

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: μπλε
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: παγκοσμίως
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Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
Η KNECHT FILTER είναι ο ευρωπαίος ειδικός στη διήθηση - μία φημισμένη
μάρκα με έντονη πελατειακή δέσμευση και, εδώ και δεκαετίες, μέλος της
οικογένειας σημάτων της MAHLE.
Φίλτρα λαδιού
Φίλτρα αέρα

Στοιχεία ασφαλείας
 Φίλτρα λαδιού κιβωτίου

Φίλτρα εσωτερικού χώρου

ταχυτήτων

Φίλτρα καυσίμου

Υδραυλικά φίλτρα

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: πορτοκαλί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική
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Η ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΡΚΑ
Η METAL LEVE αποτελεί στη Νότια Αμερική συνώνυμο του χαρτοφυλακίου
προϊόντων υψηλής ποιότητας και των εξαιρετικών υπηρεσιών της MAHLE.
 Μέρη κινητήρα & Τουρμπίνες
Φίλτρα
 Εξοπλισμός συνεργείου &
Διάγνωση
Ψύξη κινητήρα & Κλιματισμός

ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: κίτρινο
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Νότια Αμερική

Μίζες & Δυναμό
 Ηλεκτροκίνηση & Ηλεκτρονικά
συστήματα
Ανταλλακτικά για αντίκες
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ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ;

Η πειρατεία προϊόντων είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Περίπου 36.000 θάνατοι και
1,5 εκατομμύριο ατυχήματα οφείλονται σε μη εγκεκριμένα και τεχνικώς ελλιπή μέρη
οχημάτων. Εάν δεν τηρούνται τα πρότυπα των κατασκευαστών αρχικού εξοπλισμού για
την ανάπτυξη, την παραγωγή και την επιλογή υλικών, συχνά αυτά τα προϊόντα έχουν
ανεπαρκή απόδοση προκαλώντας σοβαρά ατυχήματα και ζημιές. Εγγυήσεις ή αξιώσεις
αντικατάστασης προσφέρονται σπάνια.
ΥΨΗΛΑ ΡΙΣΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η κυκλοφορία προϊόντων απομίμησης ή «μαϊμού» προϊόντων είναι αξιόποινη - οι κατασκευαστές και οι έμποροι απειλούνται με υψηλές χρηματικές ποινές. Όποιος έμπορος
αγοράζει και πουλάει ασυνήθιστα φτηνά προϊόντα, δεν μπορεί να έχει ως δικαιολογία την
άγνοια. Η συχνά ελλιπής απόδοση προϊόντων απομίμησης ή «μαϊμού» προϊόντων θέτει

Εξαιρετικά μειωμένη τιμή
 Διαφημιστικά υλικά αμφιβόλου

Ελλιπής σήμανση ή λογότυπο
 Αποκλίνουσα ετικέτα ασφαλείας

ποιότητας

στις συσκευασίες των στοιχείων

Ελλιπείς τεχνικές πληροφορίες

του κινητήρα και του θερμοστάτη

 Αποκλίσεις στη συσκευασία
(υλικό, σχήμα, μέγεθος, εκτύπωση)
 Αμφίβολες αξιολογήσεις εμπόρων

 Ελλείψεις υλικών ή επεξεργασίας
στο προϊόν
Κατεστραμμένη ταινία ασφαλείας

σε online πλατφόρμες

σε κίνδυνο τους κατόχους οχημάτων, άλλους οδηγούς και πεζούς, καθώς και το περιβάλλον. Η διάρκεια ζωής και άλλων εξαρτημάτων στο όχημα μειώνεται, με αποτέλεσμα
μεγαλύτερες και ακριβότερες επισκευές, καθώς και ακύρωση των αξιώσεων εγγύησης.

Η συμβουλή μας: Να αγοράζετε μόνο από αξιόπιστους
εμπόρους και να ελέγχετε πολύ καλά τις «φτηνές» προσφορές.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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 υπάρχουν απέναντι σε πληθώρα
προμηθευτών απομιμήσεων. Οι εγκληματίες υποκινητές κινούνται ανώνυμα.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 Εσωτερικά υποστηρικτικά μέτρα
στη διανομή και στη
σχεδίαση προϊόντων

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Επικοινωνούμε με άλλες επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενημερώνουμε τους
συνεργάτες μας για την αναζήτηση που κάνουμε για παράνομα προϊόντα και απομιμήσεις σημάτων ή ευρεσιτεχνιών. Σχεδιάζουμε από κοινού στρατηγικές κατά κάθε
μορφής πειρατείας προϊόντων.

Παρακολούθηση των αγορών
 Παρουσία σε εκθέσεις παγκοσμίως
 Αναλύσεις τιμών και δοκιμαστικές
αγορές
 Συνεργασίες με συνυποψηφίους,
υπηρεσίες και εμπόρους

Κάθε παραβίαση σήματος ή ευρεσιτεχνίας που ανακαλύπτει η MAHLE διώκεται.

 Εκπαιδεύσεις σχετικά με τα
προϊόντα για πελάτες και
τελωνειακούς
 Συμμετοχή ως μέλος στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων
[WCO-World Customs
Organization] με ετήσιες παγκόσμιες τελωνειακές δράσεις κατά
της εισαγωγής και εξαγωγής
ύποπτων προϊόντων
 Επέκταση συνοριακής κατάσχεσης

Η MAHLE ακολουθεί μία πολιτική μηδενικής ανοχής και χρησιμοποιεί όλα τα υπάρχοντα ένδικα μέσα κατά κατασκευαστών απομιμήσεων.

Ερωτήσεις σχετικά με την πειρατεία προϊόντων ή εμπορικών σημάτων;
Γράψτε μας στη διεύθυνση: original@mahle.com
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