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Markowa jakość produkowana  
na całym świecie według  
niemieckich standardów

Spis treści

160  
zakładów, 
1 standard 

Chcemy zawsze być blisko naszych klien-

tów, dlatego nasze zakłady produkcyjne 

znajdują się nie tylko w Niemczech, ale 

w niemal 160 lokalizacjach w 35 krajach 

na całym świecie. Przestrzegamy jednak 

podstawowej zasady:

niezależnie od nazwy kraju nadru-

kowanej na opakowaniu, w środku  

zawsze znajduje się 100% markowej 

jakości MAHLE.

W każdym zakładzie MAHLE w dowolnej 

części świata obowiązują te same wytycz-

ne i normy jakościowe. Niemiecka inżynie-

ria i wiedza techniczna stanowią gwaran-

cję, że na miejscu funkcjonują identyczne 

procesy, których rezultatem jest najwyż-

sza jakość MAHLE – tak jak w przypad-

ku produktów „Made in Germany”. Tego 

można być pewnym.

Made by MAHLE
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Jak chronimy 
nasze produkty 
przed podra-
bianiem

Dlaczego produkty MAHLE?

Wszystkie chronione produkty MAHLE 

wyróżniają się wysoką jakością, zostały 

przetestowane, są bezpieczne i dostoso-

wane do wymogów serwisowania. 

Jako producent sprzętu jakości OEM 

dysponujemy niezbędnym doświadcze-

niem, przeprowadzamy badania i spełnia-

my określone normy jakościowe – na każ-

dym rynku i na całym świecie.

Wspólnie przeciwko  
piractwu produktów i marek

Jak rozpoznać  
podrobione produkty?

 n Mocno obniżona cena

 n Nieprofesjonalne materiały reklamowe

 n Brak informacji technicznych

 n Niedopracowane opakowania  

(materiał, kształt, wielkość, nadruk)

 n Wątpliwe oceny sprzedawcy  

w Internecie

 n Nieprawidłowe oznaczenie  

marki lub logo

 n Odmienna etykietka zabezpieczająca  

na opakowaniu części silnikowej  

lub termostatu

 n Wady materiałowe lub 

w zakresie obróbki produktu

 n Uszkodzony pasek zabezpieczający

Nasza rada: kupuj tylko 

u zaufanych sprzedawców 

i dokładnie sprawdzaj 

„wyjątkowo korzystne” oferty.
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Mocno obniżona cena

Brak informacji  
technicznych

Nieprawidłowe oznaczenie  
marki lub logo

Nieprofesjonalne  
materiały reklamowe

Odmienne opakowanie  
(materiał, kształt, wielkość, design)

Odmienna etykieta  
zabezpieczająca

Wątpliwe oceny  
w Internecie

Wady materiałowe  
i w zakresie obróbki produktu

Uszkodzony pasek  
zabezpieczający
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Szacuje się, że niedopuszczone i technicznie wadliwe części  

samochodowe są przyczyną 1,5 mln wypadków rocznie – w tym 

36 000 śmiertelnych. 

Fałszerze z reguły nie przestrzegają standardów OEM w zakresie 

rozwoju, produkcji i doboru materiałów, a podróbki często cha-

rakteryzują się niewystarczającymi parametrami. Jest to przyczy-

ną poważnych wypadków i znacznych szkód, które najczęściej 

nie są objęte gwarancją ani możliwością dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych.

Produkty MAHLE mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

pojazdu. Wynikające z gorszej jakości nieprawidłowe działanie 

lub całkowita awaria mogą mieć niebagatelne skutki zdrowot-

ne, prawne i finansowe.

Skutki dla użytkowników

 n Wyższe ryzyko wypadku i wzrost zagrożeń dla zdrowia

 n Utrata świadczeń gwarancyjnych i prawa 

do roszczeń odszkodowawczych

 n Duże zagrożenie dla środowiska

 n Zużywanie się innych części pojazdu 

Skutki dla sprzedawców

 n Roszczenia gwarancyjne

 n Kary pieniężne i pozbawienia wolności

 n Dumping cenowy, który obciąża i deformuje rynek 

Skutki dla producentów

 n Utrata reputacji 

 n Malejący udział w rynku 

 n Wzrost nakładów na środki zabezpieczające 

 n Spadek obrotów 

 n Rocznie 2,5 mln miejsc pracy na całym świecie jest  

zagrożonych z powodu piractwa produktowego.  

Jednocześnie maleją wpłaty z tytułu podatków  

i składek na ubezpieczenie społeczne, a siła innowacji  

producentów oryginalnych części ulega osłabieniu. 

Skutki dla całej gospodarki 

 n Negatywny wpływ na środowisko 

 n Utrata wpływów z tytułu podatków i składek 

na ubezpieczenie społeczne

 n Niekorzystny wpływ na innowacyjność

Skutki piractwa produktowego

Co dziesiąta samochodowa część zamienna na rynku jest podróbką – piractwo produktów  
i marek coraz bardziej rozprzestrzenia się na całym świecie i przynosi branży poważne straty. 
Podróbki przekładają się nie tylko na aspekt finansowy. Najczęściej wykazują one także istotne 
wady jakościowe, których konsekwencją mogą być poważne uszkodzenia lub śmiertelne zagro- 
żenia w ruchu drogowym.
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Przeciwdziałanie piractwu produktów Strategia ochronna MAHLE

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z innymi producentami z naszej 

branży. Wymieniamy się informacjami na temat nielegalnych  

egzemplarzy części lub podróbek marek i patentów. Wspólnie 

z  naszymi partnerami omawiamy synergie i najlepsze praktyki, 

analizujemy doświadczenia oraz opracowujemy nowe środki prze-

ciwko wszelkim formom piractwa produktowego.

Każde naruszenie prawa do znaku towarowego lub patentu  

wykryte przez MAHLE ma skutki prawne. Firma MAHLE stosu-

je podejście „zero tolerancji” i wykorzystuje wszelkie dostępne 

środki prawne przeciwko producentom fałszowanych towarów.

Nasze działania:

 n wspieramy naszą sieć sprzedaży oraz rozwój produktów,

 n monitorujemy rynki,

 n jesteśmy obecni na imprezach targowych na całym świecie, 

 n analizujemy ceny i dokonujemy zakupów testowych,

 n szkolimy klientów i celników, 

 n współpracujemy ze sprzedawcami, konku-

rentami i właściwymi władzami, 

 n należymy do Światowej Organizacji Celnej (WCO),  

wspieramy działania służb celnych na całym świecie  

przeciwko importowi i eksportowi podejrzanych towarów, 

a także rozszerzenie zajęć towarów na granicach.

Oprócz półlegalnie funkcjonujących targowisk i stref wolnego handlu to Internet stanowi największy 
rynek dla piractwa produktowego. Profesjonalnie przygotowane witryny oszukują nabywców,  
prezentując fałszywe rekomendacje i oceny. Stosunkowo niewielu funkcjonariuszy śledczych musi 
się mierzyć ze znaczną liczbą dostawców. Faktyczni sprawcy przestępstwa działają, wykorzystując 
anonimowość w sieci.

ORYGINAŁ
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Design opakowania zewnętrznego

Opakowania MAHLE Aftermarket oferują wiele korzyści: intensywne kolory, najważniejsze informacje 
oraz przejrzysty design ułatwiają transport i identyfikację w handlu i w warsztacie.

Niebieski zamiast pomarańczowego

Zmiana koloru opakowań produktów marki BEHR z pomarańczo-

wego na niebieski (logo BEHR pozostaje niezmienione). W celu 

wzmocnienia przekazu marki zdecydowaliśmy się na stosowa-

nie firmowego koloru niebieskiego na wszystkich opakowaniach 

w segmencie chłodzenia i klimatyzacji.

Niebieski zamiast czerwonego

Wszystkie produkty marki dystrybucyjnej MAHLE będą umiesz-

czane w opakowaniach w kolorze niebieskim – również czę-

ści silnikowe. To jednoznaczne nawiązanie do barw firmowych 

i marki nadrzędnej.

Pamiętaj: 
podobnie jak w przypadku każdej zmiany, 

najpierw nastąpi faza przejściowa, podczas której 

w sprzedaży dostępne będą produkty zarówno 

w nowych, jak i w starych opakowaniach.
Najnowsze

Jeszcze dostępne

Jeszcze dostępne

Najnowsze
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Standardy bezpieczeństwa

Oznaczenie VeoMark oraz

Kod MAPP nie będą w przyszłości stosowane

Kod QR z informacjami o produkcie pozostaje niezmieniony

Nowa lokalizacja kodu QR dla kontroli autentyczności:  

zeskanuj kod QR w celu weryfikacji autentyczności produktu

1

2

3

4

Wykaz wszystkich zmian i nowych cech  
 

Białe etykietki zabezpieczające są naklejane na opakowania MAHLE bez numeru artykułu.

Stara wersja Wygląd od kwietnia 2020 r.
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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)

Etikett geöffnet  

(abgezogener  

Teil auf der  

Verpackung)

SECURITY STRIP

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

GEÖFFNET A
BIE

RTO O
PENED A

PERTO O
UVERT G

EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

GEÖFFNET A
BIE

RTO O
PENED A

PERTO O
UVERT G

EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET A

B

GEÖFFNET A
BIE

RTO O
PENED A

PERTO

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

ABIE
RTO O

PENED A
PERTO O

UVERT G
EÖFFNET

64 × 20 mm
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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.
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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.

Stara wersja Wygląd od kwietnia 2020 r.
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Uszkodzony pasek zabezpieczający

Kolejne zabezpieczenie: pasek zabezpieczający
Pasek zabezpieczający jest stosowany na produktach dystrybuowanych w Europie i umieszczany w miejscu otwierania (pełni rolę 

plomby zabezpieczającej). Po usunięciu paska zabezpieczającego pojawi się napis „OPEN” (OTWARTE).
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Pasek zabezpieczający po otwarciu opakowania

VeoMark
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Ø128.000
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Made in Germany

MAHLE Aftermarket GmbH, 70376 Stuttgart, Germany
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Produkty MAHLE mają  
olbrzymie znaczenie dla  
bezpieczeństwa pojazdów.  
Nieprzestrzeganie instrukcji  
obsługi i użytkowania może  
być przyczyną wadliwego  
działania lub awarii o dale- 
kosiężnych skutkach.

Co robić, gdy podejrzewasz 
podróbkę?

Jeśli podejrzewasz, że masz do czynie-

nia z piractwem produktowym lub pod-

rabianą marką, albo masz pytania doty-

czące tej kwestii, nasi specjaliści są do 

Twojej dyspozycji. Prosimy o aktywną po-

moc w poprawie bezpieczeństwa rynku 

części zamiennych dla dobra wszystkich 

uczestników ruchu drogowego!

Jak chronimy nasze produkty przed podrabianiem

Skontaktuj się z nami: 

original@mahle.com 

Z góry dziękujemy za pomoc!

Bezpieczeństwo na 
pierwszym miejscu

Więcej niż poświadczenie  
autentyczności: oneIDentity+

Piractwo produktowe stanowi zagrożenie 

dla użytkowników końcowych, szkodzi re-

putacji marki i prowadzi do spadku sprze-

daży. W ramach inicjatywy „Manufacturers 

against Product Piracy” (MAPP) – „Pro-

ducenci przeciw piractwu produktowe-

mu” – wielu renomowanych producentów 

podjęło walkę z procederem fałszowania 

produktów. Aby odróżnić autentyczne 

produkty od podróbek, oryginały są ozna-

czane unikalnym kodem MAPP. Kod moż-

na zweryfikować w serwisie oneIDentity+, 

który jest dostępny 24 godziny na dobę 

na całym świecie. oneIDentity+ oferuje jed-

nak znacznie więcej. Ta multiproducencka 

platforma serwisowa służy do obsługi mo-

bilnych procesów dla określonych grup 

odbiorców i umożliwia wyświetlanie in-

formacji produktowych, marketingowych 

i dotyczących konserwacji, a także powią-

zanie z systemem premiowym.

Więcej informacji można znaleźć na 

stronie www.one-identity-plus.com

Nowość: etykietka zabezpiecza-
jąca teraz także z kodem UPC

Aby zagwarantować jak najwyższy po-

ziom ochrony przed podróbkami, od 

grudnia 2016  r. na opakowaniach za-

mieszczamy uniwersalny kod produktu 

(Universal Product Code, UPC). Za po-

mocą tego 12-znakowego kodu kresko-

wego można jednoznacznie zidentyfiko-

wać produkt, producenta oraz klasyfikację 

towaru. W okresie przejściowym w użyciu 

będą zatem dwa rodzaje etykiet: z kodem 

oraz bez kodu UPC.

Kod kraju Cyfra kontrolna

Oznaczenie  
producenta

Numer  
artykułu
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MAHLE Aftermarket GmbH

Pragstraße 26 - 46

70376 Stuttgart, Niemcy

Telefon: +49 711 501-0

www.mahle-aftermarket.com 
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