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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ
НАШИХ КЛІЄНТІВ

Щоб вберегти вас від підробки,  компвныя Brembo 
розробила систему контролю, що складається з QR-

коду який прикріплюється виключно до продукту або 
коробоки, приєднаних до  додатку:

+



• Перевірте червону або сріблясту оновлену коробку:
В білій коробці : MOTO, AUTO GT та PISTA KITS.
В чорній коробці: AUTO SPORT.
Переконайтеся, що на коробці немає ознак фальсифікації.

• Для продуктів MOTO, таких як супорти, головні циліндри та диски, на
корпусі нанесений унікальний QR-код;
У наборах AUTO ви знайдете  кожен основний компонент:гальмівний
супорт, гальмівний диск в зборі  з конктретним QR-кодом на кожному;

На коробці SPORT на дисках і колодках буде встановлена захисна пломба
з технологією void у комплекті з QR-кодом.

• Етикетки QR-коду виготовляються за технологією void, так що
неможливо буде від'єднати QR-код від виробу або від коробки, оскільки
мітка QR-коду ламається, коли хтось намагаються його від'єднати.

• Ніхто не може взяти ярлик QR із оригінального продукту та наклеїти
його на фальшивий, оскільки ярлик QR ламається і більше не працює.

• QR-код неможливо скопіювати, оскільки через його буквено-цифрову
структуру та програму QR-коду кожен QR-код можна зареєструвати
лише один раз, щоб унеможливити будь-які можливі дублікати (див.
слайди 12 та 13).

• Завантажте додаток BREMBO CHECK

• Відскануйте QR-код

ПЕРЕВІРКА| ЗАВАНТАЖИТИ| СКАНУВАТИ
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Наш додаток  Brembo anti-
counterfeit  розпізнає всі підробки:

Якщо у вас є КАРТА, 
перейдіть за посиланням на 
ній

Після придбання 
скористайтеся QR-кодом для 
перевірки справжності

ЛАСКАВО ПРОСИМО В ДОДАТОК!



Додаток перевіряє наявність QR-коду в базі даних.

QR-код не дійсний!

Це трапляється, якщо QR-код не 
є Brembo.

У випадку підробки товару ви 
можете зв’язатися з нашим 

офіційним дистриб’ютором.

QR-код дійсний!

Результатів може бути 2.
1. Код, зареєстрований вперше
2. Код вже зареєстрований



УСПІШНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ОТРИМАЙТЕ СВІЙ СЕРТИФІКАТ!

Електронне повідомлення 
потрібно для реєстрації QR-

коду та отримання відповідного 
сертифіката справжності. 
Зверніть увагу, що QR-код 
можна зареєструвати лише 

один раз.

Результати перекладу
Після введення адреси електронної пошти 

потрібно позначити
інформація про політику 

конфіденційності
місце розташування магазину та тип 

товару 



УСПІШНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ОТРИМАЙТЕ СВІЙ СЕРТИФІКАТ!

Після позначення типу товару 
ви можете зареєструвати QR-
код. Вас буде надіслано 

електронне повідомлення 
з відповідним 

сертифікатом справжності



QR-код дійсний і присутній у нашій базі 
даних, але вже зареєстрований.

Це може статися, коли кінцевий користувач 
хоче ще раз перевірити той самий QR-код або 

кінцевий користувач перепродав 
оригінальний продукт або QR-код 

скопійовано.



Зверніть увагу та повідомте своїх субдилерів: не реєструйте QR-код перед продажем товару, інакше кінцеві 
користувачі не отримають ні повідомлення «Успішна реєстрація», ні «Сертифікат автентичності».

Якщо ви хочете перевірити його, ви можете відсканувати QR-код, якщо ви отримаєте відповідну сторінку нижче, це 
підтвердження того, що продукт оригінальний, і ви можете повернутися назад, не продовжуючи реєстрацію

ДЛЯ НАШИХ ДИСТРИБ'ЮТОРІВ ТА ДИЛЕРІВ



follow us on

www.brembo.upgrade.com


