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Falšované kazety a počítačové produkty môžu predstavovať značné riziká pre podniky  
a verejné inštitúcie. Pomocou týchto užitočných tipov môžete ochránit svoju organizáciu  
pred falšovateľmi a ich nezákonnými praktikami.

Falošné produkty a riziká falšovania

Falšovatelia sa snažia využiť dobré meno originálnych produktov HP a vytvárajú ich nezákonné napodobeniny spôsobom, ktorý zavádza 
zákazníkov, aby verili, že kupujú originálny tovar HP. Podvodníci môžu takéto kriminálne aktivity často konkrétne zameriavať na korporácie 
a veľkých zákazníkov, napríklad na štátne organizácie, banky a univerzity.

Aj keď falšované produkty môžu vyzerať ako originálne produkty HP, sú nezákonné a zvyčajne nízkej kvality. Ich používanie môže  
mať za následok značné riziká, napríklad:

Nekvalitné výtlačky, ktoré môžu poškodiť imidž 
vašej organizácie

Sťažnosti na vaše oddelene nákupu/IT

Zbytočne vyhodené peniaze a potreba nového 
výberového konania

Výpadky tlačiarne a prerušenie pracovných postupov

Neplatnosť záruky HP a vyššie servisné náklady  
na opravu poškodených tlačiarní

Vážne zdravotné a bezpečnostné riziká, napr. nebezpečné  
elektrické obvody vo falošných výpočtových produktoch

Neúmyselné zapletenie sa so zločincamiRiziká kybernetickej bezpečnosti, keďže čip vo falošnej  
kazete by sa mohol použiť na vloženie malvéru

Majte na pamäti možné riziká falšovaných produktov
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Vyhýbanie sa falošným kazetám

Riziku falšovania je vystavený najmä originálny tlačový spotrebný materiál vrátane kaziet značky HP a Samsung.1 Pozorne postupujte podľa 
krokov uvedených nižšie a preverte podozrivé produkty.

Stručný prehľad: Ako skontrolovať tlačový spotrebný materiál HP

1. Skontrolujte 
bezpečnostnú nálepku HP

2. Porovnajte 
kódy/dátumy

3. Prehliadnite 
si balenie

4. Preskúmajte 
tlačovú kazetu

5. Vyhýbajte sa 
pochybným ponukám

6. Nahlasujte 
podozrenia

1. Skontrolujte bezpečnostnú nálepku HP

Bezpečnostný štítok obsahuje správne holografické prvky
 > Nakláňajte škatuľu spredu dozadu: symboly „ “ a „ü“ na štítku by sa mali hýbať  
opačným smerom.

 > Nakláňajte škatuľu sprava doľava: symboly „ “ a „ü“ na štítku by sa mali hýbať  
tým istým smerom.

Nakláňajte 
spredu dozadu

Nakláňajte 
zľava doprava

Pre zákazníkov: Overte jedinečný kód štítka prostredníctvom smartfónu
 > Nasnímajte QR kód na štítku pomocou ľubovoľnej čítačky QR kódov a získajte priamu odpoveď  
od spoločnosti HP.

Aktuálne bezpečnostné štítky tonera HP sú označené čiarovým kódom. Čiarový kód podporuje 
serializáciu tonerových kaziet HP a nedokáže vám pomôcť určiť, či produkt môže byť falošný.

Bezpečnostné štítky sú prítomné a správne aplikované
Skontrolujte, či všetky produkty, ktoré majú mať bezpečnostný štítok, ho naozaj majú – a či je štítok na správnom mieste, ako je uvedené  
na obrázku nižšie.

Ukážte myšou na bezpečnostné štítky nižšie a označené oblasti na atramentových/tonerových škatuliach na zobrazenie záberov zblízka!

 > Všetky tonerové kazety HP by mali mať štítok. Patria sem 
bežné tonerové kazety HP, ako aj tonerové kazety pre SBD2/
MPS3 od spoločnosti HP a plniace súpravy HP Neverstop.  
Štítok je vo všeobecnosti prelepený cez odtrhávací prúžok 
škatule. Ak si všimnete nejaké z týchto produktov  
bez bezpečnostného štítka HP, máte dôvod na podozrenie.

 > Vybrané atramentové kazety HP majú štítok na európskom  
a ISE trhu (Afrika, Európa a Blízky východ). Skontrolujte produkt 
podľa nášho prehľadu bezpečnostných štítkov pre atramentové 
kazety HP: Máte dôvod na podozrenie, ak bezpečnostný štítok 
chýba, keď má byť prítomný. Majte na pamäti, že aj všetky fľaše 
s atramentom HP GT pre tlačiarne HP so zásobníkom atramentu 
sa vo všeobecnosti dodávajú s bezpečnostným štítkom.

Skontrolujte, či bezpečnostný štítok zodpovedá typu produktu – napríklad štítok s atramentom na tonerovej kazete  
je podozrivý a naopak.
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 > Kazety HP PageWide a veľkoformátové kazety HP  
sú vo všeobecnosti označené bezpečnostným štítkom. 
Bezpečnostný štítok HP používaný na týchto produktoch  
má rovnaký dizajn ako štítok, ktorý sa používa  
na atramentových kazetách HP.

 > Vybraný spotrebný materiál s dlhou životnosťou HP (LLC)  
je označený bezpečnostným štítkom LLC, napríklad zapekacie 
jednotky a súpravy na prenos obrazu. Ak je štátok prítomný, 
obsahuje ikonu „LLC“.

Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať spotrebné materiály HP s dlhou životnosťou (LLC), napríklad zapekacie jednotky 
a súpravy na prenos obrazu a tonerové kazety značky Samsung, nájdete v našich príslušných krátkych príručkách.

Poznajte rôzne variácie bezpečnostného štítka
V obehu môžu stále byť niektoré staršie verzie bezpečnostných štítkov HP. Vo všeobecnosti sa vyznačujú obrázkom meniacim vzhľad,  
možno ich však skontrolovať podobne, ako je opísané vyššie.

Súčasné bezpečnostné štítky Staršie bezpečnostné štítky

(toner) (LLC)(atrament) (toner) (toner)(atrament) (atrament)

2. Porovnajte kódy/dátumy

Kódy/dátumy na škatuli a kazete sa zhodujú
Originálne kazety HP sú označené konkrétnymi kódmi alebo dátumami na škatuli, ako aj na kazete, ktorú obsahuje. Ak sa kódy alebo dátumy 
nezhodujú s opisom vyššie, máte dôvod na podozrenie.

 > Toner: Všetky originálne tonerové kazety HP majú kód na škatuli aj na samotnej kazete, z ktorých sa aspoň prvých päť znakov zhoduje. 
Ignorujte všetky ďalšie existujúce špecifikácie.

 > Atrament, fľaše s atramentom GT, PageWide, veľkoformátové: Na týchto kazetách HP je na škatuli uvedený rovnaký dátum konca záruky 
ako na samotnej kazete (± 1 mesiac).

3. Prehliadnite si balenie

Všetky produkty sú dodané v originálnom balení HP
 > Spoločnosť HP vo všeobecnosti odporúča akceptovať iba tlačové kazety HP v neotvorenom originálnom balení. Balenie HP ponúka dôležitú 
ochranu pred falšovaním a môže obsahovať základné informácie o produkte.

 > Ak akceptujete kazety bez balenia HP, môžete sa vystaviť zvýšenému riziku falšovania. Okrem toho platí, že predajcovia, ktorí poskytujú 
kazety bez balenia HP, môžu porušovať miestne zákony o bezpečnosti produktov alebo ochrane zákazníkov, ak boli na obale HP uvedené 
príslušné informácie.

Vyhýbanie sa falošným kazetám
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Všetky obaly majú jednotnú kvalitu
 > Škatule a baliace materiály používané na originálne kazety HP majú jednotnú a špičkovú kvalitu.

 > Nemali by sa na nich vyskytovať žiadne pravopisné chyby ani chyby tlače, známky opotrebovania ani žiadne znaky, že škatuľa mohla  
byť otvorená a znova zapečatená.

Pripomíname, že spoločnosť HP ponúka aj kazety pre 1) veľké zákazky (SBD), tzv. C-SKU2,  
a pre 2) spravované tlačové služby (Managed Print Services), tzv. Managed SKU alebo M-SKU3.  
Tieto produkty možno ľahko rozpoznať podľa jednoduchého dizajnu - čisto bielej alebo hnedej škatule. 
Upozorňujeme, že tieto produkty sú určené na predaj koncovým zákazníkom len autorizovanými 
partnermi spoločnosti HP, t. j. (1) C-SKU akreditovanými partnermi SBD a (2) M-SKU akreditovanými 
partnermi Power Service Partner. Spoločnosť HP však nemôže vylúčiť možnosť, že s kazetami C-SKU  
a M-SKU obchodujú aj neautorizovaní predajcovia a môžu slúžiť na predaj falšovaných produktov.

4. Preskúmajte tlačovú kazetu

Samotná tlačová kazeta musí byť napohľad čistá a úplne nová
 > Originálne kazety HP sa vždy dodávajú nepoužité.

 > Na samotnej tlačovej kazete by sa nemalo vyskytovať žiadne 
poškodenie, únik atramentu ani toneru, škrabance, ani žiadne 
známky predchádzajúceho použitia.

5. Vyhýbajte sa pochybným ponukám

Spoločnosť HP predáva produkty prostredníctvom zmluvných obchodných partnerov
 > Falšovaným kazetám sa môžete vyhnúť nakupovaním u dôveryhodných dodávateľov, ako sú napríklad autorizovaní partneri HP.

Predajné metódy spoločnosti HP sú jednotné a spoľahlivé
 > Ak sa nejaká ponuka javí ako podozrivo výhodná, pochybnosti môžu byť opodstatnené. Spoločnosť HP preto odporúča vyhnúť  
sa podozrivým ponukám vrátane nasledovných metód predaja:

 X Tlačový spotrebný materiál ponúkaný za podozrivo nízke ceny.
 X Naliehanie na okamžité zadanie objednávky alebo „platbu na ruku pri dodaní“.
 X Údajne „nové“ alebo „vylepšené“ produkty ponúkané exkluzívne spoločnosťou predajcu.
 X Hromadný predaj údajne originálnych kaziet HP na stránkach online aukcií.
 X Nevyžiadané e-mailové ponuky (spam) alebo online ponuky s neúplnými kontaktnými informáciami predajcu.

 > Spoločnosť HP odporúča vyhýbať sa ponukám tlačového spotrebného materiálu z možného „šedého trhu“ alebo „paralelného dovozu“4, 
ktoré by mohli viesť k predaju falšovaných produktov. Upozorňujeme, že v Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarsku  
a v Spojenom kráľovstve predstavuje šedý marketing porušenie ochrannej známky.

Dávajte si pozor na pokusy o zber obalového materiálu na nezákonné opätovné použitie
Podvodníci sa niekedy pokúšajú získať použité obaly alebo bezpečnostné štítky z kaziet HP a nezákonne ich opätovne 
použiť na balenie falošných kaziet. Ak zaznamenáte nasledovné praktiky, okamžite ich nahláste spoločnosti HP:

 ! Žiadosti o otvorenie škatúľ s kazetami HP bez poškodenia bezpečnostného štítka
 ! Ponuky na spätné odkúpenie alebo odobratie prázdnych škatúľ na kazety
 ! Ponuky na spätné odkúpenie alebo odobratie odstránených bezpečnostných štítkov HP

Pri otváraní škatule s kazetami vždy používajte odtrhávacie pásiky alebo ich otvorte na vyznačenom mieste, ktoré sa zvyčajne nachádza  
v blízkosti bezpečnostného štítka (ak je prítomný) – pomáha to zabrániť nezákonnému opätovnému použitiu škatúľ a bezpečnostných štítkov.

Buďte tiež ostražití pri nevyžiadaných, pochybných ponukách na zber a údajnú recykláciu použitých kaziet. Ak chce vaša organizácia 
použité kazety recyklovať, môžete využiť službu HP Planet Partners, ktorá je dostupná v mnohých krajinách na celom svete.

6. Nahlasujte podozrenia

Ak máte podozrenie pri produkte alebo ponuke, konajte
 > Ak máte podozrenie na falšovanie, oznámte to odborníkom spoločnosti HP na boj proti falšovaniu podľa nasledovného postupu. Naši odborníci  
vám radi pomôžu, ak si myslíte, že produkt môže byť falšovaný alebo ak si všimnete pochybné ponuky vo výberových konaniach.

Vyhýbanie sa falošným kazetám
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Vyhýbanie sa falošným počítačovým produktom

Medzi počítačové produkty, ktoré sú obzvlášť vystavené riziku falšovania, patria okrem iného napájacie adaptéry a batérie notebookov,  
USB disky, klávesnice a myši, ako aj pamäťové karty. Falšuje sa však široká škála ďalšieho príslušenstva, alebo dokonca celé stolné počítače  
a notebooky. Ak sa chcete vyhnúť nezákonnému počítačovému tovaru, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Stručný prehľad: Ako skontrolovať počítačové produkty HP

1. Prehliadnite si balenie 2. Skontrolujte produkty 3. Vyhýbajte sa pochybným ponukám 4. Nahlasujte podozrenia

1. Prehliadnite si balenie

HP používa prémiový obalový materiál
 > Originálne produkty HP sa dodávajú vo vysokokvalitných, nových škatuliach alebo  
v blistrových obaloch so značkou HP.

 > Nemali by obsahovať rozmazaný text a obrázky, nesprávne logá spoločnosti HP, 
fotografie produktov, ktoré sa líšia od skutočnej položky, ani chyby v pravopise.

2. Skontrolujte produkty

Originálne počítačové produkty HP sú vysokej kvality
 > Originálne produkty HP sa vždy vyrábajú v súlade s prísnymi normami kvality spoločnosti HP.  

Vo všeobecnosti majú výrazné logá HP, ako aj nálepku, ktorá zobrazuje informácie  
o produkte v tlači s vysokým rozlíšením.

 > Tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia, opotrebovania alebo škrabance, môže 
byť potenciálne falšovaný. Aj nálepka produktu nalepená nakrivo alebo obsahujúca 
pravopisné alebo interpunkčné chyby by mala byť dôvodom na pochybnosti, rovnako  
ako nesprávne štítky s logom HP.

3. Vyhýbajte sa pochybným ponukám

Spoločnosť HP predáva produkty prostredníctvom zmluvných obchodných partnerov
 > Falšovaným počítačovým produktom spoločnosť HP sa môžete vyhnúť nakupovaním od dôveryhodných dodávateľov, ako sú napríklad 
autorizovaní partneri spoločnosti HP.

Predajné metódy spoločnosti HP sú jednotné a spoľahlivé
 > Ak sa nejaká ponuka javí ako podozrivo výhodná, pochybnosti môžu byť opodstatnené. Spoločnosť HP preto odporúča vyhnúť  
sa podozrivým ponukám vrátane nasledovných metód predaja:

 X Počítačové produkty ponúkané za podozrivo nízke ceny.
 X Predaj údajne originálnych produktov HP s nápismi ako sú „factory tested/factory testing“ (testované vo výrobe), „bulk packaging“ 

(hromadné balenie), „new retail“ (nový maloobchodný predaj), „factory-sealed retail packaging“ (maloobchodné balenie z výroby) 
alebo „grade A cell“ (produkt triedy A).

 X Ponuky s fotografiami zobrazujúcimi masovú výrobu alebo proces balenia alebo zobrazujúce vnútorné komponenty.
 X Predajcovia, ktorí tvrdia, že sú výrobcom spojeným alebo podporovaným spoločnosťou HP alebo ktorí ponúkajú „rovnakú kvalitu  

za nižšie ceny ako majú štandardné produkty HP“.
 X Hromadný predaj údajne originálnych HP produktov v online aukciách.
 X Nevyžiadané e-mailové ponuky (spam) alebo online ponuky s neúplnými kontaktnými informáciami predajcu.

 > Spoločnosť HP odporúča vyhýbať sa ponukám produktov z možného „šedého trhu“ alebo „paralelného dovozu“4, ktoré by mohli viesť 
k predaju falšovaných produktov. Upozorňujeme, že v Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve 
predstavuje šedý marketing porušenie ochrannej známky.

4. Nahlasujte podozrenia

Ak máte podozrenie pri produkte alebo ponuke, konajte
 > Ak máte podozrenie na falšovanie, oznámte to odborníkom spoločnosti HP na boj proti falšovaniu podľa nasledovného postupu. Naši odborníci  
vám radi pomôžu, ak si myslíte, že produkt môže byť falšovaný alebo ak si všimnete pochybné ponuky vo výberových konaniach.
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Nahlasovanie možných falzifikátov

Ak ste skontrolovali produkty podľa uvedených pokynov a vaše podozrenia získali konkrétnejšiu formu, okamžite o tom informujte spoločnosť HP.

Stručný prehľad: Ako nahlásiť podozrenia z falšovania a podvodov

1. Vyberte si kanál pre nahlásenie 2. Uveďte fakty 3. Pridajte fotografie 4. Odošlite hlásenie

Na čo nezabudnúť pri nahlásení produktu spoločnosti HP
 > Ponechajte si podozrivý produkt, jeho obal a všetky súvisiace dokumenty, napr. faktúry, ako referenciu.

 > Pre vašu vlastnú bezpečnosť spoločnosť HP vo všeobecnosti odporúča, aby ste predajcovi, ktorý vám pochybný tovar predal, nehovorili  
o vašom podozrení.

Spoločnosť HP sa zaväzuje chrániť vaše súkromie (ďalšie informácie nájdete v online vyhlásení spoločnosti HP o ochrane osobných údajov). V prípade potreby 
a podľa potreby použijeme informácie, ktoré ste nahlásili, na konanie proti falšovaniu. Takisto vás môžeme kontaktovať v súvislosti s vaším hlásením,  
napr. s dodatočnými otázkami. Nahlásenie je dobrovoľné a môže sa uskutočniť bez poskytnutia akýchkoľvek osobných informácií. Všetky informácie,  
ktoré nám poskytnete, budú uchované ako dôverné do rozsahu povoleného zákonom, a oznámime ich iba v prípade, keď je nevyhnutné poznať ich.

1. Vyberte si kanál pre nahlásenie

V prípade podozrení sa obráťte priamo na odborníkov spoločnosti HP:

Napíšte na adresu  
emea.anti-counterfeit@hp.com.

Obráťte sa na tím ACF spoločnosti HP v akomkoľvek jazyku

E-mail
Prejdite na adresu hp.com/go/anticounterfeit  
a kliknite na tlačidlo Report counterfeit (Nahlásiť 
falšovanie) – hlásenie môžete podať aj anonymne.

Web

2. Uveďte fakty

Tieto informácie potrebujeme poznať, aby sme mohli efektívne prešetriť podozrenie z falšovania:

 > Vysvetlite dôvody vášho podozrenia (napr. podozrivo nízka cena, pochybný obal).1

 > Poskytnite meno a kontaktné údaje dodávateľa, ak k nim máte prístup.

 > Uveďte svoje kontaktné údaje pre prípad zaslania dodatočných otázok. Samozrejme, ak chcete, hlásenie môžete podať aj anonymne, cez internet.

3. Pridajte fotografie

Postupujte podľa týchto pokynov a poskytnite obrázky expertom  
na boj proti falšovaniu spoločnosti HP:

 > Pripojte ostré digitálne fotografie všetkých šiestich strán balenia 
produktu, aby sme mohli prečítať aj menší text. Ak je to možné, 
pridajte aj ostrý a čitateľný detail bezpečnostného štítka  
(ak je prítomný) a obrázok samotného produktu.

 > Ak je to možné, využívajte denné svetlo alebo dobre osvetlenú 
miestnosť a vyhýbajte sa používaniu fotografického blesku.

Príklad fotografií pri nahlasovaní podozrivej tonerovej kazety

4. Odošlite hlásenie

Odošlite svoje informácie našim expertom, ktorí si vaše hlásenie preštudujú a vykonajú následné opatrenia. Potenciálne opatrenia môžu podľa  
vhodnosti zahŕňať vyšetrovania, výpomoc orgánom na presadzovanie práva počas razií alebo napr. vznášanie občianskoprávnych a trestných žalôb.

Predchádzajte možným falšovaným produktom – vyžiadajte si bezplatnú kontrolu dodávky u zákazníka

Ak máte podozrenie na falzifikáty pri veľkej alebo strednej dodávke kaziet alebo si všimnete pochybné ponuky vo výberových konaniach,  
môžete požiadať o bezplatnú kontrolu dodávky u zákazníka (KDZ alebo CDI – Customer Delivery Inspection). Ak je schválená,  
expert spoločnosti HP na boj proti falšovaniu skontroluje, či pri dodanom tovare nedošlo k falšovaniu a podvodu.
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Chráňte svoju organizáciu

Aktívne chráňte svoju organizáciu pred podvodníkmi! Spoločnosť HP ponúka množstvo praktických informačných materiálov, ktoré vám môžu 
pomôcť vyhýbať sa falšovaným produktom. Kliknite na nižšie uvedené odkazy, pozrite si vybrané zdroje ACF a nakupujte bezpečne.

Chráňte svoje budúce nákupy

Príručka ACF pre nákup
Buďte ostražití a udržujte svoj ďalší 
nákup HP v bezpečí s praktickými 
radami v tejto stručnej príručke

Tipy ACF pre výberové konanie
Používajte náš stručný kontrolný zoznam  
pri vytváraní výberových konaní  
a/alebo žiadostí o predkladanie ponúk  
a zaistite si bezpečný nákup originálov

Krátke videá o ACF
Získajte informácie o hlavných  
témach ACF v priebehu pár minút 
pomocou praktických klipov  
a videokurzov

Získajte podporu spoločnosti HP a vyhnite sa nezákonným obchodom

Používateľská príručka pre kontrolu 
dodávky u zákazníka
Získajte informácie o tom, ako fungujú  
bezplatné kontroly dodávok  
u zákazníka a jednoducho požiadajte  
o bezplatnú kontrolu

Prípadová štúdia ACF
Zistite, ako zákazník z verejného 
sektora s pomocou spoločnosti HP  
predchádza nákupu falošného 
tlačového spotrebného materiálu

Program ACF na stránke hp.com
Ďalšie podrobnosti, praktické súbory 
na stiahnutie a kontakty nájdete  
na stránkach venovaných boju proti 
falšovaniu na stránke hp.com
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Najčastejšie otázky

Je falšovanie v našej krajine/regióne naozaj problémom? Čo robí spoločnosť HP proti falšovaniu?

Falšovanie je nezákonná a celosvetová hrozba. Skúsenosti spoločnosti HP s falšovaním v regióne Afriky, Európy a Blízkeho východu 
ukazujú, že falšované produkty možno nájsť na trhoch prakticky kdekoľvek. Spoločnosť HP sa snaží chrániť zákazníkov pred rizikovými 
podvodnými produktmi svojho špecializovaného programu pre boj proti falšovaniu a podvodom (ACF). Naše opatrenia sa zameriavajú 
na zaistenie bezpečných nákupov u partnerov spoločnosti HP prostredníctvom auditov na ochranu obchodných partnerov,  
kontrol podozrivých dodávok u zákazníka, poskytovanie praktických informačných materiálov o boji proti falšovaniu a podvodom  
a podporu miestnym orgánom, napríklad polícii, pri presadzovaní opatrení proti podvodníkom.

Skutočne existujú nejaké významné riziká spojené s falšovaním?

Používanie falšovaného tlačového spotrebného materiálu môže pre zákazníkov predstavovať značné riziká. Medzi ne patria prerušenie 
pracovných tokov, poškodené tlačiarne a s nimi súvisiace náklady na servis. Medzi ďalšie riziká patria aj výtlačky nízkej kvality,  
ktoré môžu znížiť kredit zákazníka, neúmyselné zapletenie sa so zločincami a z toho vyplývajúca podpora ich aktivít a dokonca vážne 
ohrozenie zdravia a bezpečnosti, napríklad v dôsledku nebezpečnej kabeláže vo falošných IT produktoch.

Čo môžem urobiť pre ochranu svojej organizácie pred falšovaním?

Spoločnosť HP vo všeobecnosti odporúča nakupovať len od dôveryhodných obchodníkov, ako sú napríklad predajcovia HP, a vyhýbať 
sa ponukám, ktoré sú až podozrivo výhodné, vrátane podstatne nižších cien ako je trhový priemer alebo iných podozrivých vlastností. 
Praktické informácie o tom, ako nakupovať bezpečne, sú uvedené v našej príručke ACF pre nákup a tipoch pre výberové konania.  
Okrem toho je vhodné mať vždy aktuálne informácie o tom, ako sa vyhnúť falošným produktom, a kontrolovať produkty, ktoré dostanete,  
podľa vyššie uvedených krokov. Ak máte podozrenie, že ste dostali falzifikáty v stredne veľkej alebo veľkej zásielke spotrebného 
materiálu HP, jednoducho požiadajte spoločnosť HP o bezplatnú kontrolu dodávky, pri ktorej odborník programu HP ACF skontroluje 
podozrivé produkty.

Ako spoločnosť HP zabezpečuje, že sa v skladových zásobách jej predajcov nevyskytujú falšované produkty?

Aby sme sa v spoločnosti HP uistili, že u partnerov spoločnosti HP môžete nakupovať bez obáv, vykonávame špecializované audity 
na ochranu obchodných partnerov (CPPA). V rámci nich audítori ACF spoločnosti HP bez ohlásenia navštevujú priestory partnerov 
a kontrolujú, či ich skladové zásoby neobsahujú falšovaný a nesprávne obchodovaný spotrebný materiál HP. Zákazníci tak môžu 
dôverovať, že partneri spoločnosti HP im poskytujú vysokokvalitné a originálne produkty HP.

Čo presne sú falšované produkty?

Falšovanie je neoprávnené používanie ochranných známok na tovaroch, ktoré nepochádzajú z produkcie ani neboli vyrobené  
na základe licencie vlastníka značky. Falošný tovar má za cieľ imitovať originálne produkty s cieľom oklamania zákazníkov, aby verili,  
že kupujú pravé produkty. Falšovanie je nezákonné.

Aký je rozdiel medzi falšovaním a šedým trhom?

Na rozdiel od falšovaného tovaru, predstavujú produkty šedého trhu alebo paralelného dovozu4 originálne značkové produkty 
predávané v krajine/území, pre ktoré neboli vlastníkom značky určené a ich predaj povolený. Obchodovanie s tovarom šedého trhu 
predstavuje v Európskom hospodárskom priestore (EHP), vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve porušovanie ochrannej známky. 
Okrem toho by podvodníci mohli využívať šedý marketing na predaj rizikových falšovaných produktov.
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EMEA = Európa, Blízky východ a Afrika

Zistite viac na 
hp.com/go/anticounterfeit

1 Pri tlačovom spotrebnom materiáli upozorňujeme, že „dopĺňané“, „repasované“, „imitované“ alebo „kompatibilné“ kazety sú legitímne, pokiaľ nepoškodzujú 
práva duševného vlastníctva spoločnosti HP alebo tretej strany. Nelegálne je však baliť alebo predávať takéto produkty spôsobom, ktorý zavádza alebo by 
mohol zavádzať zákazníkov tak, že by boli presvedčení, že kupujú úplne nový, originálny produkt spoločnosti HP alebo produkt, ktorý súvisí so spoločnosťou HP  
alebo je ňou schválený, ale spoločnosť HP ho nevyrába, alebo v prípade, že produkt používa duševné vlastníctvo spoločnosti HP bez súhlasu spoločnosti HP. |  
2 Medzi kazety C-SKU patria vybrané produktové čísla spotrebného materiálu PL 5T, IU a LS, t. j. produkty končiace sa na „AC“, „XC“ alebo „YC“. | 3 Medzi 
spravované kazety SKU patria vybrané čísla produktov spotrebného materiálu PL 5T, IU, GL, GM, HF a K6, t. j. i) PL 5T, IU, GL: produkty končiace sa na „MC“; ii)  
PL K6: produkty končiace sa na „YC“; iii) PL GM produkty končiace sa na „AC“ alebo „XC“ a iv) PL HF spotrebný materiál kompatibilný so spravovanými 
tlačiarňami (PL MC, G8, GQ). | 4 Ako tovar šedého trhu alebo paralelný dovoz vo všeobecnosti sa označujú originálne značkové výrobky, ktoré pochádzajú  
z jedného územia (krajina/hospodárska oblasť) a dovážajú sa na iné územie bez súhlasu vlastníka značky (zdroj: International Trademark Association INTA). 
Pre vysvetlenie: cezhraničný predaj legitímnych produktov značky HP v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (Európska únia + Island, Lichtenštajnsko, 
Nórsko, Švajčiarsko a Veľká Británia) sa nepovažuje za šedý marketing (stav: október 2020).

Príručka pre boj proti falšovaniu pre podnikových zákazníkov Najčastejšie otázky

A čo je skresľovanie?

Skresľovanie sa vzťahuje na ponuky, ktoré môžu zavádzať zákazníkov tak, že si myslia, že kupujú originálne produkty HP,  
aj keď v skutočnosti také nie sú. Zavádzajúce ponuky môžu zahŕňať zneužitie duševného vlastníctva spoločnosti HP, ako napríklad 
ochrannú známku a obrázok, a často sa vyskytujú pri online alebo tele predaji.

Sú falšované a „dopĺňané“/„repasované“/„imitačné“ kazety to isté?

Nezamieňajte si falzifikáty s „dopĺňanými“, „repasovanými“ alebo „novovytvorenými kompatibilnými“ kazetami (často nazývanými 
„imitácie“, čo odkazuje na novovytvorené kazety, ktoré môžu porušovať patenty používané v pôvodných tlačových spotrebných 
materiáloch). Majte na pamäti, že „dopĺňané“, „repasované“, „novovytvorené kompatibilné“ kazety sa môžu predávať legálne, pokiaľ 
neporušujú patenty spoločnosti HP a/alebo nemajú ochranné známky spoločnosti HP. Nelegálne je však baliť alebo predávať takéto 
produkty spôsobom, ktorý zavádza alebo by mohol zavádzať zákazníkov tak, že by boli presvedčení, že kupujú A) úplne nový pravý 
produkt spoločnosti HP alebo B) produkt, ktorý súvisí so spoločnosťou HP alebo je ňou schválený, ale spoločnosť HP ho nevyrába. 
Okrem toho je vo všeobecnosti nezákonné, ak produkt používa duševné vlastníctvo spoločnosti HP bez súhlasu spoločnosti HP.

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
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