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Behr Hella Service wprowadza kody QR na opakowaniach  

Wszystkie informacje o produktach dostępne na smartfonie 

Schwäbisch Hall, 23 czerwca 2018. Behr Hella Service, specjalista w zakresie 

systemów termicznych, będzie odtąd umieszczać kod QR na etykietach wszystkich 

opakowań produktów. W ten sposób wszystkie informacje o produkcie będą dostępne 

bezpośrednio w smartfonie, na przykład przy regale magazynowym w sklepie lub 

warsztacie. Informacje obejmują aktualne ilustracje, zastosowania w pojazdach oraz 

numery OE z katalogu online. Po zeskanowaniu kodu można także łatwo pobrać 

zdjęcia 360°, karty bezpieczeństwa, a także instrukcje montażu. Ponadto wszystkie 

informacje są dostępne w 18 językach. Do odczytywania kodów jest potrzebny tak 

zwany skaner QR, który jest dostępny bezpłatnie w sklepie Google Play lub w App 

Store. Instaluje się go bezpośrednio na smartfonie jako aplikację. 

Behr Hella Service umieściła kody QR nie tylko na opakowaniach, ale także 

w niedawno opublikowanym katalogu „Systemy termiczne samochodów użytkowych 

i dostawczych”, co pozwala mieć w każdym miejscu dostęp do ważnych informacji. 

Wkrótce ukażą się kolejne katalogi z kodami QR. W ten sposób aktualne informacje 

o produktach będzie można znajdować w przyszłości jeszcze szybciej.  

Uwaga: Ten tekst wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym jest też dostępny w naszej bazie 
materiałów prasowych na stronie: www.hella.com/press 
 
Behr Hella Service GmbH, Schwäbisch Hall: spółka stworzona przez poddostawcę przemysłu 
motoryzacyjnego, firmę MAHLE Behr (specjalistę w dziedzinie klimatyzacji pojazdów i układów 
chłodzenia silnika) oraz firmę HELLA (specjalistę w dziedzinie komponentów i systemów 
oświetleniowych oraz elektronicznych), zaopatrująca niezależny rynek części zamiennych na 
całym świecie w produkty dla systemów klimatyzacji pojazdów i układów chłodzenia silnika. 
Wspólne przedsięwzięcie typu joint venture łączy działania MAHLE Behr Service na 
niezależnym rynku części oraz działalność aftermarketową firmy HELLA w zakresie klimatyzacji. 
Udziały firm MAHLE Behr i HELLA w spółce wynoszą po 50 procent. Dzięki połączeniu globalnej 
sieci handlowej firmy HELLA z wiedzą technologiczną firmy MAHLE Behr, a także wspólnym 
działaniom w branży klimatyzacji pojazdów i układów chłodzenia silników, spółka Behr Hella 
Service stanowi dalsze konsekwentne rozwinięcie dotychczasowej współpracy firm MAHLE Behr 
i Hella w zakresie systemów sterowania klimatyzacją oraz przednich modułów nadwozi. 
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W celu uzyskania dalszych informacji proszę się skontaktować z następującymi osobami: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Behr Hella Service GmbH HELLA GmbH & Co. KGaA 

Jörg Laukenmann dr Markus Richter 

Kierownik działu marketingu i komunikacji Rzecznik spółki 

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 


