
Alternatoare şi Electromotoare Standard Exchange

Condiţiile de acceptare a pieselor



Principiul general

Un produs Valeo Standard Exchange 
cumpărat

=

1 piesa veche colectată de către Valeo

Valeo acceptă să recupereze piesele vechi dacă sunt
respectate 3 condiţii simple



Valeo recuperează piesele dacă ele sunt listate în propria Listă de 
Recuperări

Cum se utilizează lista de recuperări?
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1 : citiţi referinţa tehnică situată 

pe carcasa piesei

2 : trebuie să găsiţi această referinţă 

tehnică în lista de Recuperare Valeo şi să 

obtineti codul comercial echivalent ei

Condiţia 1: Lista de recuperare



Piesă demontată Piesă arsă sau ruginită excesiv Piese lipsă sau deteriorate

in componenţa piesei vechi

Piesă ce a suferit 

modificări / adaptări
Absenţa piesei de pe lista 

de recuperări

Piesă neidentificabilă

Condiţia 2: Criteriile de acceptare a pieselor
(cazuri in care piesa veche este refuzată)



Conditia 3 : Back in the Box

Demontaţi 

piesa veche 

de pe 

autovehicul

Recepţia 

piesei noi 

într-o cutie 

verde Valeo

Puneţi piesa 

veche în 

cutia piesei 

noi

Returnaţi piesa 

veche in cutia 

Valeo, pentru a 

obţine nota 

dumneavoastră 

de credit cât mai 

repede

Cu scopul de a proteja mai bine piesele vechi şi astfel de a reduce 

numărul de piese refuzate, vă sfătuim să ne returnaţi întotdeauna 

piesele vechi în cutiile Valeo a căror referinţă comercială corespunde 

referinţei tehnice a piesei dumneavoastră



Condiţia 3 : Back in the Box - principalele avantaje

Un serviciu mai bun :

- Echilibru perfect între vânzări şi retururi

- O disponibilitate marită a stocului (o mai bună anticipare a 

fluxului pieselor)

Protecţia mediului înconjurător :

- Reciclarea cutiilor

- Concentrarea materiilor poluante în cutie ( grăsime, ulei )

O returnare mai eficientă a pieselor vechi:

- Piese mai bine protejate (un mai mare procent de acceptare)

- Identificare rapidă a pieselor vechi de către colector

- Emiterea mult mai rapidă a notelor de credit




