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Riziká falšovania
Falšovanie je protizákonné a falzifikáty kaziet a počítačových produktov môžu predstavovať 
vážnu hrozbu. Hoci falzifikáty môžu vyzerať ako originálne produkty HP, zvyčajne majú nízku 
kvalitu. Spoločnosť HP poskytuje špecializovaného sprievodcu a podporu, aby pomohla 
chrániť vašu organizáciu pred falšovaním.

Program spoločnosti HP na boj proti falšovaniu a podvodom (ACF)
v Európe, na Blízkom východe a v Afrike (EMEA)

Ak vyhlasujete výberové konanie alebo nakupujete produkty pre svoju spoločnosť,  
mali by ste venovať pozornosť riziku ich možného falšovania. Spoločnosť HP a jej partneri 
vytvorili nasledujúceho sprievodcu, ktorý vám pomôže chrániť sa pred touto hrozbou.
Apríl 2022 | Tento dokument nie je určený pre Izrael a Rusko

Sprievodca pre nákup  
bez falzifikátov

Informácie pre firemných zákazníkov  
o tom, ako sa vyhnúť falšovaným kazetám  

a počítačovým produktom

Ochrana vašej spoločnosti
Chráňte sa pred falzifikátmi. Pri nákupe originálnych produktov HP odporúčame vykonať 
tieto kroky:

>  Akceptujte iba produkty v neotvorenom 
originálnom obale, prázdne obaly 
nevracajte.

>  Buďte opatrní pri podozrivo nízkej cene 
a príliš dobrej ponuke.

>  Vyhýbajte sa tovaru z „paralelného 
dovozu“ (označuje sa aj ako „šedý trh“) 
predávanému mimo vášho regiónu.2

>  Nakupujte iba od dôveryhodných dodávateľov,  
ako sú autorizovaní partneri spoločnosti HP.

>  Skontrolujte podozrivé produkty, či nevykazujú známky falšovania, pomocou nášho 
sprievodcu ACF pre firemných zákazníkov, ktorý je dostupný na stránke hp.com/anticounterfeit.

~83 %
firemných zákazníkov HP
vníma falšovanie a podvody  
ako vážny problém.1

~90 %
firemných zákazníkov HP
používateľov vníma falšované 
produkty ako riziko.1

výtlačky nízkej 
kvality, poškodenie 
tlačiarne a prestoje;

Rozšírené servisné  
náklady na poškodené  
tlačiarne, na ktoré  
sa nevzťahuje záruka 
spoločnosti HP3

strata peňazí 
a potreba realizácie 
nového výberového 
konania;

zdravotné riziká, 
napríklad z dôvodu 
nebezpečných 
elektrických obvodov;

kybernetické 
bezpečnostné riziká4, 
napríklad ak čip 
na falošnej kazete 
obsahuje malvér;

nevedomé 
jednanie  
so zločincami.

FAlziFikáty môžu SpôSOBiť VážNe riziká:



zistite viac na 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,  
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiaden údaj uvedený v tomto dokumente sa nesmie interpretovať ako ďalšia záruka. 
Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

NAKLÁŇANIE NAKLÁŇANIE

1 Na základe priebežného online prieskumu u firemných zákazníkov, ktorí nechali spoločnosť HP vykonať kontrolu 
dodávky u zákazníka, spustené v rámci programu ACF Programme spoločnosti HP v roku 2017; výsledky k aprílu 2021. |  
2 Ak sa ako zákazník nachádzate v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, vo Švajčiarsku a v Spojenom 
kráľovstve, tovarom zo šedého trhu sa označujú produkty predávané predajcom mimo tohto regiónu. Ak sa ako zákazník  
nachádzate v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, tovarom  
zo šedého trhu sa označujú produkty predávané predajcom mimo vašej krajiny. | 3 V celosvetovej obmedzenej záruke 
spoločnosti HP sa uvádza: “Použitie inej ako HP alebo znovu naplnenej kazety nemá vplyv na (...) obmedzenú záruku HP  
pre koncového zákazníka (...). Ak však poruchu alebo poškodenie tlačiarne alebo tlačovej hlavy možno pripísať použitiu  
kazety inej ako HP alebo znovu naplnenej kazety, spoločnosť HP bude účtovať svoje štandardné poplatky za čas a  
materiál potrebný na opravu tlačiarne pri danej poruche alebo poškodení (...).” Ďalšie podrobnosti môžu obsahovať  
príslušné individuálne vyhlásenia o záruke. | 4 Podrobnejšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/suppliesthatprotect |  
5 Nezáväzná pozvánka spoločnosti HP je dostupná len vo vybraných krajinách.

Vyhnite sa falšovaným produktom pri nákupe tlačového spotrebného materiálu Hp
Konkrétne pri nákupe atramentových a tonerových kaziet HP odporúča spoločnosť HP aj tieto tipy:

kONtrOlA BezpečNOStNej Nálepky

• Balenie nakláňajte spredu dozadu 
a zľava doprava tak, aby sa symboly 
„HP“ a „ü“ pohybovali rovnakým alebo 
opačným smerom.

• Naskenujte QR kód štítku pomocou 
smartfónu a produkt overte online.

• Všetky originálne tonerové kazety HP  
a tonerové kazety PageWide sú označené  
bezpečnostným štítkom, rovnako ako 
vybrané atramentové kazety HP.

NAkupujte BezpečNe

• Výslovne žiadajte „originálne kazety HP“  
a špecifikujte, ktoré produkty požadujete.

• Klaďte dôraz na to, že dodávateľ nesmie  
dodávať žiadne „ekvivalentné“ produkty.

• Požiadajte o referencie, ako napríklad 
certifikát partnera spoločnosti HP  
alebo dokument o vykonanom audite 
tímom HP ACF.

• Požiadajte predajcu, aby potvrdil,  
že všetky dodané produkty  
sú originálnymi produktmi HP.

• Zdôraznite, že na falšovanie môžu  
byť upozornené úrady.

zíSkAjte pOdpOru Od SpOlOčNOSti Hp

• Ak máte podozrenie pri veľkej alebo 
stredne veľkej dodávke, požiadajte 
o bezplatnú kontrolu dodávky 
u zákazníka (Cdi) v rámci programu ACF5.  
Ide o kontrolu odborným znalcom, 
ktorá je vykonávaná na mieste alebo 
online: hp.com/anticounterfeit.

• Ak chcete nahlásiť možné falzifikáty, 
podozrivé ponuky alebo ak máte otázky,  
obráťte sa na odborníkov spoločnosti 
HP v ľubovoľnom jazyku na adrese 
emea.anti-counterfeit@hp.com alebo 
na stránke hp.com/anti-counterfeit.

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