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A MAHLE MÁRKÁK EREJE ... 

A MAHLE Aftermarket hét olyan jelentős márkát egyesít magában, amelyek világ-
szerte vagy regionális szinten az innovációt és a megalkuvás nélküli minőséget 
képviselik. 2018 óta új tag jelent meg a MAHLE márkacsaládban: BRAIN BEE,  
a műhelyfelszerelések szakértője az európai, a közép-keleti, az afrikai, a dél-ame-
rikai és egyes ázsiai régiók piacain. 

… FRISSEN CSOMAGOLVA 

2019-től a MAHLE Aftermarket termékei új csomagolásokban kerülnek forgalomba. 

Az erőteljes színek, a tömör információk és az áttekinthető kialakítás megkönnyítik a 

kezelést a kereskedelemben, valamint a műhelyekben. Nem módosítottuk a MAHLE 

biztonsági címkéket – hogy Ön a jövőben is könnyen felismerhesse a MAHLE eredeti 

csomagolásokat. 

   A MAHLE ORIGINAL HELYETT EZENTÚL  
CSAK MAHLE SZEREPEL.

A csomagoláson elhelyezett MAHLE felirat mindenképpen utal arra,  
hogy a csomag eredeti terméket tartalmaz. Ezért 2019-től cégünk  
globális értékesítési márkája egyszerűen a MAHLE nevet fogja viselni.

  
  

MILYEN TERMÉKEK KAPHATÓK MELYIK MÁRKÁTÓL ÉS A VILÁG MELY RÉGIÓJÁBAN?

EMEA ÉSZAK-AMERIKA DÉL-AMERIKA ÁZSIA

Motoralkatrészek MAHLE, CLEVITE, 
IZUMI

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, METAL LEVE, 
CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI, 
CLEVITE

Szűrők MAHLE, KNECHT FILTER MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Hűtés & légkondicionálás MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR

Turbófeltöltők MAHLE MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Önindítók & generátorok MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

E-mobilitás & elektronika MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

Műhelyfelszerelések MAHLE, BRAIN BEE MAHLE MAHLE, BRAIN BEE MAHLE, BRAIN BEE

ÉSZAK- 
AMERIKA

DÉL- 
AMERIKA

KÖZÉP-  
ÉS KELET- 
EURÓPA/ 
AFRIKA/
KÖZÉP- 
KELET  
(EMEA)

ÁZSIA
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A CSOMAGOLÁS SZÍNE: kék 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: világszerte 
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AZ ERŐS GLOBÁLIS MÁRKA 
A MAHLE márka világszerte egyet jelent a teljes erőátviteli berendezés  
eredetikészülék-gyártói minőségű pótalkatrészeivel – a motor részeitől,  
a szűréstől, a hűtéstől és a légkondicionálástól kezdve az önindítókon és  
a generátorokon át a klasszikus járművekhez való műhelyfelszerelésekig  
és pótalkatrészekig bezárólag. 
 

  Motoralkatrészek &  

turbófeltöltők 

 Szűrők 

 Hűtés & légkondicionálás 

 Önindítók & generátorok 

 E-mobilitás & elektronika 

  Műhelyfelszerelések &  

diagnosztika

  Pótalkatrészek veterán  

járművekhez 
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A HŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS 
GLOBÁLIS SZAKÉRTŐJE 
A BEHR, mint a termomenedzsment globális szakértője, innovatív megol-
dásokat kínál a jármű-légkondicionálás és a motorhűtés terén. Az autóipari 
karbantartási és javítási piacon a BEHR a következőket kínálja: 

 Hűtővíz-szabályozók 

 Hőkapcsolók 

 Hőmérséklet-érzékelők 

 Klímakompresszorok 

A CSOMAGOLÁS SZÍNE: kék 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: világszerte 
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AZ AMERIKAI HASZONGÉPJÁRMŰVEK 
HAGYOMÁNYOS MÁRKÁJA 
A CLEVITE az USA haszongépjárművek, valamint építőipari és mezőgaz-
dasági gépek motoralkatrész-alkalmazásainak egyik hagyományokban 
leggazdagabb márkája. 

 Gyűrűk 

 Szelepek 

 Dugattyúk 

 Perselyek 
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A CSOMAGOLÁS SZÍNE: kék 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: világszerte 

 Hengerperselyek 

 Részegységek 

 Csapágyak 

 Bütykös tengelyek 

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ  
CSOMAGOLÁS 
Termékek tuningolt motorokhoz 

Feliratozható fehér fedél
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A JAPÁN HASZONGÉPJÁRMŰVEK 
MÁRKÁJA 
Az IZUMI a japán haszongépjármű- és terepjáró-alkalmazások márkája. 

 Dugattyúk 

 Gyűrűk 

 Részegységek 

A CSOMAGOLÁS SZÍNE: kék 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: világszerte 

 Szelepek 

 Perselyek 

 Csapágyak 
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A SZŰRÉS EURÓPAI  
SZAKÉRTŐJE 
A KNECHT FILTER a szűrés európai szakértője – jelentős törzsvevőkörrel 
rendelkező neves márka, amely évtizedek óta a MAHLE márkacsalád  
részét alkotja. 

 Olajszűrők 

 Levegőszűrők 

 Utastéri szűrők 

 Üzemanyagszűrők 

A CSOMAGOLÁS SZÍNE: narancssárga 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: Európa, Közép-Kelet és Afrika 

 Biztonsági betétek 

 Váltóolaj-szűrők 

 Hidraulikaszűrők 
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A HAGYOMÁNYOS  
DÉL-AMERIKAI MÁRKA 
Dél-Amerikában a METAL LEVE egyet jelent a MAHLE kiváló minőségű  
termékportfóliójával és kiemelkedő szolgáltatásaival. 

  Motoralkatrészek  

& turbófeltöltők 

 Szűrők 

  Műhelyfelszerelések  

& diagnosztika

A CSOMAGOLÁS SZÍNE: sárga 
ÉRTÉKESÍTÉSI TERÜLET: Dél-Amerika 

 Motorhűtés & légkondicionálás 

 Önindítók & generátorok 

 E-mobilitás & elektronika 

  Pótalkatrészek veterán  

járművekhez 
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 Rendkívül alacsony ár 

 Komolytalan reklámanyagok 

 Hiányzó műszaki adatok 

  A csomagolás rendellenességei 

(anyag, forma, méret, nyomtatás) 

  A kereskedő rossz értékeléseket 

kapott az online platformokon 

 Hibás márkanév vagy logó 

  Eltérő biztonsági címke a motoral-

katrészek és a hűtővíz-szabályozó 

csomagolásán. 

  Anyag vagy gyártási hiba  

a terméken 

 Sérült biztonsági szalag 

A termékkalózkodás mindenkit érint. A becslések szerint 36 000 baleseti elhalálozás és 

1,5 millió baleset írható a nem jóváhagyott, illetve műszakilag hiányos járműalkatrészek 

rovására. Az eredeti készülékgyártó fejlesztési, gyártási és anyagválasztási előírásainak 

figyelmen kívül hagyása esetén ezek a termékek gyakran elégtelen teljesítményt nyújta-

nak, ami súlyos meghibásodásokat és károkat okozhat. A szavatossági vagy kártérítési 

követeléseknek ebben az esetben gyakran nem lehet érvényt szerezni. 

MAGAS KOCKÁZAT MINDENKIRE NÉZVE 

Hamisított vagy másolt termékek forgalomba hozatala büntetendő – a gyártóknak és a 

kereskedőknek jelentős pénzbüntetésekkel kell számolniuk. Ha valaki kereskedőként 

szokatlanul kedvezően vásárol vagy értékesít, akkor nem mentegetőzhet azzal, hogy 

„semmiről sem tudott”. A hamisított vagy másolt termékek gyakran elégtelen minő-

sége veszélyezteti a jármű utasait, a közlekedés többi résztvevőjét és a környezetet. 

Csökken a jármű más alkatrészeinek élettartama is, nagyobb, ill. drágább javításokra 

lehet számítani, és a garancia sem érvényesíthető. 

ÚJ CSOMAGOLÁS, VÁLTOZATLANUL 
MAGAS FOKÚ BIZTONSÁG 

A következőket tanácsoljuk: csak megbízható kereskedőtől vásároljon,  
és rendkívül alaposan ellenőrizze a „kedvező” ajánlatokat.

MIRŐL ISMERHETŐK FEL  
A HAMISÍTOTT TERMÉKEK?
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ILLETÉKTELEN ONLINE  
KERESKEDÉS MIATTI VESZÉLY 
A nem hivatalos piacok és a szabadkereskedelmi övezetek mellett a termék-
kalózkodás legnagyobb piactere az internet. A professzionálisan megtervezett 
weboldalak ajánlásaikkal és minősítéseikkel megtévesztik a fogyasztókat. 
Viszonylag kevés nyomozó áll szemben számos szolgáltatóval. A háttérben 
álló bűnözők az anonimitás mögé bújva fejtik ki tevékenységüket. 

STRATÉGIÁNK 

Kapcsolatban állunk más autóipari vállalatokkal, és tájékoztatjuk partnereinket márkák, 

ill. szabadalmak illegális másolatairól és hamisítványairól. Együtt fejlesztünk stratégiá-

kat a termékkalózkodás minden formájával szemben. 

A MAHLE által feltárt márka- vagy szabadalomsértések nem maradnak jogkövetkez-

mények nélkül. A MAHLE zéró toleranciát hirdetett, és minden rendelkezésére álló 

jogorvoslati lehetőséget felhasznál a hamisított áruk gyártóival szemben. 

  Belső támogatási intézkedések 
az értékesítés és a termékfej-
lesztés terén 

 A piacok megfigyelése 
  Globális jelenlét a különböző 
vásárokon 

 Árelemzések és tesztvásárlások 
  Együttműködés a versenytár-
sakkal, hatóságokkal és forgal-
mazókkal 

  A termékekkel kapcsolatos 
tanfolyamok az ügyfelek és  
a vámtisztviselők számára 

  WCO (Vámügyi Világszervezet) 
tagság évenkénti globális 
vámintézkedésekkel a kétes 
áruk behozatalával vagy  
kivitelével szemben 

  Az áruelkobzás kiterjesztése  
a vámterületen túlra 

MÓDSZEREINK A KÖVETKEZŐK 

Kérdései vannak a termék- vagy márkakalózkodás témájával kapcsolatban? 
Írjon nekünk: original@mahle.com



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart 

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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