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Behr Hella Service introduceert QR-codes op verpakkingen  

Alle productinformatie beschikbaar op de smartphone 

Schwäbisch Hall, juni 2018. De thermomanagementexpert Behr Hella Service 

voorziet voortaan alle productverpakkingen van een QR-code. Daarmee beschikken 

groothandel en werkplaatsen direct over alle productinformatie op hun smartphone. De 

gegevens omvatten actuele afbeeldingen, voertuigtoepassingen en OE-nummers uit de 

online catalogus. Maar ook 360°-afbeeldingen, veiligheidsgegevens en montage-

instructies kunnen heel eenvoudig worden opgeroepen door alleen maar te scannen. 

Alle informatie is bovendien beschikbaar in 18 talen. Voor het lezen van de code is een 

zogenaamde QR-scanner al voldoende. Deze is gratis verkrijgbaar bij Google Play of in 

de App Store en kan als app direct op de smartphone worden geïnstalleerd. 

Om belangrijke informatie direct ter plaatse te kunnen zien, heeft Behr Hella Service de 

QR-codes niet alleen op verpakkingen, maar ook in de recent verschenen gedrukte 

catalogus “Thermomanagement bedrijfswagens & bestelwagens” geïntegreerd. Meer 

catalogi zullen binnenkort van QR-codes worden voorzien. Zo kan actuele 

productinformatie in de toekomst nog sneller worden gevonden.  

 

Aanwijzing:  
Deze tekst en het bijbehorende beeldmateriaal vindt u ook in onze persdatabase op: 
www.hella.de/presse  
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: Deze gemeenschappelijke onderneming van 
autotoeleverancier MAHLE Behr (specialist in de airconditioning van voertuigen en in 
motorkoeling) en HELLA (specialist in componenten en systemen op het gebied van 
verlichtingstechniek en elektronica) is actief op de wereldwijde vrije onderdelenmarkt voor de 
airconditioning van voertuigen en voor motorkoeling. In deze joint venture zijn de 
serviceactiviteiten van MAHLE Behr op de vrije onderdelenmarkt en de activiteiten op het gebied 
van airconditioning van HELLA Aftermarket gebundeld. MAHLE Behr en HELLA participeren 
beide voor 50% in de joint venture. Door de combinatie van de wereldwijde verkooporganisatie 
van HELLA met de productkennis van MAHLE Behr en de koppeling van activiteiten op het 
gebied van airconditioning van voertuigen en motorkoeling voor de handel in onderdelen is Behr 
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Hella Service een consequente verdere ontwikkeling van de eerdere samenwerking van MAHLE 
Behr en HELLA op het gebied van airconditioning en front-end-modules. 
 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

Jörg Laukenmann Dr. Markus Richter 

Hoofd marketing/communicatie Bedrijfswoordvoerder 

Dr. Manfred Behr Straße 1 Rixbecker Straße 75 

D-74523 Schwäbisch Hall D-59552 Lippstadt 

Tel.: +49 (0)7907 9446-48358 Tel.: +49 (0)2941 38-7545 

Fax: +49 (0)7907 9446-48373 Fax: +49 (0)2941 38-477545 

Joerg.Laukenmann@behrhellaservice.com Markus.Richter@hella.com 

www.behrhellaservice.com  www.hella.com 


