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MOČ ZNAMKE MAHLE … 

MAHLE Aftermarket združuje sedem močnih znamk, ki so po vsem svetu ali  
v določenih regijah znane po inovativnosti in brezkompromisni kakovosti. Od leta 
2018 je novi član blagovne družine MAHLE: BRAIN BEE, strokovnjak za opremo 
servisnih delavnic na trgih v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki, Južni Ameriki 
in v delih Azije. 

… V NOVI EMBALAŽI 

Od leta 2019 dalje boste izdelke podjetja MAHLE Aftermarket prejemali v novi  

embalaži. Močne barve, jedrnate informacije in pregledno oblikovanje olajšajo roko-

vanje tako v trgovini kot tudi v delavnici. Da boste lahko tudi v prihodnje zanesljivo 

prepoznali originalno embalažo MAHLE, nismo spreminjali varnostnih etiket MAHLE. 

  MAHLE ORIGINAL POSTAJA MAHLE. 

Kar je označeno z napisom MAHLE, vedno vsebuje original.  

Zato se naša svetovna prodajna znamka od leta 2019 dalje  

imenuje preprosto MAHLE. 

  
  

DOSTOPNOST IZDELKOV, ZNAMK PO REGIJAH OZIROMA KONTINENTIH 

EVROPA/AFRIKA/ 
BLIŽNJI VZHOD

SEVERNA AMERIKA JUŽNA AMERIKA AZIJA

Motorni deli MAHLE, CLEVITE, 
IZUMI

MAHLE, CLEVITE,
IZUMI

MAHLE, METAL LEVE, 
CLEVITE, IZUMI

MAHLE, IZUMI, 
CLEVITE

Filtri MAHLE, KNECHT FILTER MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Hlajenje in klimatizacija MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR MAHLE, BEHR

Turbopolnilniki MAHLE MAHLE MAHLE, METAL LEVE MAHLE

Zaganjalniki in alternatorji MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

E-mobilnost in elektronika MAHLE MAHLE MAHLE MAHLE

Oprema za delavnice MAHLE, BRAIN BEE MAHLE MAHLE, BRAIN BEE MAHLE, BRAIN BEE

SEVERNA 
AMERIKA

JUŽNA  
AMERIKA

CENTRALNA  
IN VZHODNA 

EVROPA/
AFRIKA/ 
BLIŽNJI  
VZHOD

AZIJA
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BARVA EMBALAŽE: modra 
OBMOČJE PRODAJE: po vsem svetu 

04 05

MOČNA SVETOVNA ZNAMKA
Znamka MAHLE je po vsem svetu sinonim za prvovgradno kakovost nado-
mestnih delov celotnega pogonskega sklopa – od delov motorjev, filtriranja, 
hlajenja in klimatizacije ter zaganjalnikov in alternatorjev vse do opreme za 
delavnice in nadomestnih delov za klasična vozila. 
 

 Motorni deli in turbopolnilniki 

 Filtri 

 Hlajenje in klimatizacija 

 Zaganjalniki in alternatorji 

 E-mobilnost in elektronika 

  Oprema za delavnice in  

diagnostika

 Nadomestni deli za staromodnike
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SVETOVNI STROKOVNJAK  
ZA HLAJENJE IN KLIMATIZACIJO 
Podjetje BEHR je svetovni strokovnjak za uravnavanje toplote in sinonim  
za inovativne rešitve na področju klimatizacije vozil in hlajenja motorjev.  
Na področju vzdrževanja in popravil avtomobilov BEHR ponuja naslednje: 

 Termostate 

 Termostikala 

 Termotipala 

 Kompresorje klimatskih naprav 

BARVA EMBALAŽE: modra 
OBMOČJE PRODAJE: po vsem svetu 
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ZNAMKA S TRADICIJO ZA AMERIŠKA 
GOSPODARSKA VOZILA 
CLEVITE je znamka z eno izmed najbogatejših tradicij za dele motorjev 
ameriških gospodarskih vozil, gradbene mehanizacije in kmetijskih strojev. 

 Obroči 

 Ventili 

 Bati 

 Puše 
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BARVA EMBALAŽE: modra 
OBMOČJE PRODAJE: po vsem svetu 

 Puše cilindrov 

 Montažni sklopi 

 Ležaji 

 Odmične gredi 

EMBALAŽA VIŠJEGA RAZREDA 
Izdelki za motorje s povečano močjo 

Bel pokrov za neposreden vtisk 
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ZNAMKA ZA JAPONSKA 
GOSPODARSKA VOZILA 
IZUMI je znamka za japonska gospodarska vozila in terensko mehanizacijo. 

 Bati 

 Obroči 

 Montažni sklopi 

BARVA EMBALAŽE: modra 
OBMOČJE PRODAJE: po vsem svetu 

 Ventili 

 Puše 

 Ležaji 
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EVROPSKI SPECIALIST  
ZA FILTRIRANJE 
KNECHT FILTER je evropski specialist za filtriranje – priznana znamka, ki ceni 
zvestobo svojih strank in je že desetletja članica blagovne družine MAHLE. 

 Oljni filtri 

 Zračni filtri 

 Filtri za kabino 

 Filtri za gorivo 

BARVA EMBALAŽE: oranžna 
OBMOČJE PRODAJE: Evropa, Bližnji vzhod in Afrika 

 Varnostni vložki 

 Filtri za olje v menjalniku 

 Hidravlični filtri 
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JUŽNOAMERIŠKA ZNAMKA  
S TRADICIJO 
METAL LEVE je v Južni Ameriki sinonim za kakovostno paleto izdelkov in 
izvrsten servis družbe MAHLE. 

 Motorni deli in turbopolnilniki 

 Filtri 

  Oprema za delavnice  

in diagnostika 

BARVA EMBALAŽE: rumena 
OBMOČJE PRODAJE: Južna Amerika 

 Hlajenje motorjev in klimatizacija 

 Zaganjalniki in alternatorji 

 E-mobilnost in elektronika 

 Nadomestni deli za staromodnike 
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 Močno znižana cena 

 Neresni oglasni materiali 

 Pomanjkljive tehnične informacije 

  Nenavadna embalaža (material, 

oblika, velikost, tisk) 

  Dvomljive ocene trgovca na  

spletnih straneh 

  Napake blagovne oznake ali logotipa 

  Odstopajoča varnostna etiketa  

na embalaži motornih delov in  

termostatov 

  Napake na materialu ali v obdelavi 

izdelka 

  Poškodovan varnostni trak Security 

Strip 

Piratstvo izdelkov se pojavlja vsepovsod. Strokovnjaki ocenjujejo, da so za približno 

36.000 smrtnih žrtev v 1,5 milijona prometnih nesrečah krivi nepreverjeni in tehnično 

pomanjkljivi deli vozil. Če izdelki ne izpolnjujejo specifikacij proizvajalcev originalne 

opreme glede razvoja, proizvodnje in izbire materialov, je njihovo delovanje pogosto 

nezadovoljivo, kar povzroča usodne odpovedi materiala in veliko škodo. Ti izdelki po-

gosto nimajo niti jamstva niti garancije za zamenjavo.

VELIKO TVEGANJE ZA VSAKOGAR 

Dajanje ponarejenih ali kopiranih izdelkov v uporabo je kaznivo dejanje – tako izde-

lovalcem kot tudi prodajalcem grozijo visoke denarne kazni. Prodajalec, ki nakupuje 

ali prodaja izdelke po neobičajno ugodni ceni, se ne more izgovarjati, da »ni vedel«.  

Pogosto pomanjkljivo delovanje ponarejenih ali kopiranih izdelkov ogroža potnike  

v vozilu, druge udeležence v prometu in okolje. Skrajša pa se tudi življenjska doba 

drugih delov v vozilu, kar povzroča velika in draga popravila, za katera ne veljajo  

garancijske pravice.

NOVA EMBALAŽA, ENAKO VISOKA 
RAVEN VARNOSTI 

Naš nasvet: kupujte le pri zaupanja vrednih prodajalcih in  
»ugodne« ponudbe še posebej temeljito preverite.

KAKO PREPOZNATI PONAREJENE 
IZDELKE? 
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NEVARNOST ZARADI 
NEPOOBLAŠČENE SPLETNE PRODAJE 
Poleg neuradnih trgov in območij proste prodaje predstavlja internet največji 
trg za ponarejene izdelke. Profesionalno oblikovane spletne strani zavajajo 
uporabnike s priporočili in ocenami. V primerjavi s številom ponudnikov je 
preiskovalcev za to področje le malo. Kriminalci na spletu delujejo anonimno. 

NAŠA STRATEGIJA 

Redno izmenjujemo izkušnje z drugimi podjetji avtomobilske panoge in svoje partnerje 

obveščamo o iskanju ilegalnih kopij in ponaredkov znamk ali patentov. Skupaj razvi-

jamo strategije proti vsakovrstni obliki ponarejanja izdelkov. 

Vsaka kršitev v zvezi z znamko ali patentom, ki jo družba MAHLE odkrije, se sodno 

preganja. Družba MAHLE ima politiko nične tolerance in izkorišča vsa obstoječa 

pravna sredstva proti izdelovalcem ponarejenega blaga. 

  Izvajamo interne ukrepe za 

podporo pri prodaji in razvoju 

izdelkov 

 Opazujemo trge 

  Prisotni smo na svetovnih sejmih 

  Opravljamo analize cen in 

testne nakupe  

  Sodelujemo s konkurenčnimi 

podjetji, upravnimi organi in 

trgovci 

  Organiziramo šolanja za 

stranke in carinike 

  Včlanjeni smo v WCO (World 

Customs Organization) z letnimi 

carinskimi akcijami proti uvozu 

in izvozu sumljivega blaga 

  Podpiramo širitev zasegov na 

mejnih prehodih 

NAŠ PRISTOP 

Imate vprašanja v zvezi s ponarejenimi izdelki ali znamkami? 
Pišite nam: original@mahle.com



MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26 – 46 

70376 Stuttgart 

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com
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