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Klastočių rizika
Klastojimas yra neteisėta veikla, o padirbtos kasetės ir kompiuterių produktai gali kelti  
rimtą grėsmę. Nors klastotės gali atrodyti kaip originalūs HP produktai, dažniausiai  
jos būna prastos kokybės. Siekdama padėti apsaugoti jūsų organizaciją nuo sukčių,  
HP teikia specialias kovos su padirbinėjimu gaires ir atitinkamą pagalbą.

HP kovos su padirbinėjimu ir sukčiavimu (ACF) programa
Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai (EMEA)

Kviesdami teikti konkurso pasiūlymus arba pirkdami savo įmonei produktus, turite išlikti 
budrūs ir įvertinti padirbinėjimo grėsmę. HP ir mūsų partneriai nori padėti jums apsisaugoti 
nuo šios grėsmės pateikdami šias gaires.
2022 m. balandžio mėn. | Šis dokumentas neskirtas naudoti Izraelyje ir Rusijoje

Apsaugos nuo klastočių 
pirkimo vadovas

Verslo klientams skirta informacija  
apie tai, kaip išvengti padirbtų kasečių  

ir kompiuterių produktų

Apsaugokite savo įmonę
Būkite tikri, kad netapsite klastojimo auka. HP rekomenduoja vadovautis šiais nurodymais 
perkant originalius HP produktus:

>  Priimkite tik neatidarytoje originalioje 
pakuotėje esančius produktus;  
tuščių pakuočių negrąžinkite atgal.

>  Venkite įtartinai žemų kainų  
ir pasiūlymų, skambančių pernelyg gerai, 
kad būtų tiesa.

>  Nesusigundykite lygiagrečiai importuotomis  
prekėmis (dar vadinamomis šešėlinės 
rinkos prekėmis), kurios parduodamomis  
ne jūsų regione2.

>  Pirkite tik iš patikimų pardavėjų,  
pvz., HP patvirtintų partnerių.

>  Patikrinkite įtartinus produktus, ar nematyti padirbinėjimo požymių vadovaudamiesi 
patarimais, pateiktais leidinyje „ACF vadovas verslo klientams“, kurį galima rasti adresu 
hp.com/anticounterfeit.

~83 %
HP verslo klientų
mano, kad padirbinėjimas  
ir sukčiavimas yra didelė 
problema.1

~90 %
HP verslo klientų
mano, kad padirbti produktai  
kelia riziką.1

Suprastėjusi spaudinių  
kokybė, spausdintuvo  
pažeidimai bei 
spausdintuvo 
prastovos

Iššvaistyti pinigai 
ir poreikis iš naujo 
rengti konkurso 
procedūrą

Sveikatos rizika,  
pvz., dėl pavojingos  
laidų sistemos

Kibernetinės saugos  
rizika,4 pvz., dėl  
padirbtoje kasetėje  
esančios kenkėjiškos 
programos

Vystoma 
nesąmoninga 
prekyba  
su nusikaltėliais

KlAstotės gAli Kelti didelę riziKą:

Išplėstinės sugadintų 
spausdintuvų,  
kuriems netaikoma  
HP garantija, 
aptarnavimo išlaidos3



daugiau informacijos rasite adresu 
hp.com/anticounterfeit
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© „HP Development Company, L. P“, 2022. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Vienintelė garantija HP produktams  
ir paslaugoms yra pateikta atskiruose garantiniuose pareiškimuose, pateikiamuose su tokiais produktais ar paslaugomis. Jokios šio teksto dalies 
negalima laikyti papildoma garantija. HP neatsako už paliktas technines ar redagavimo klaidas arba praleistą tekstą šiame dokumente.

PAVERSKITE PAVERSKITE

1 Remiantis šiuo metu atliekama apklausa, skirta verslo klientams, užsisakiusiems HP ACF klientui pristatytų produktų  
patikros (CDI) paslaugą; apklausa pradėta 2017 m. pagal HP ACF programą; pateikiami 2021 m. balandžio mėn. 
rezultatai | 2 Jei esate klientas, įsikūręs Europos ekonominėje erdvėje (EEA), Šveicarijoje arba JK, šešėlinės rinkos prekės  
reiškia produktus, kurie parduodami ne iš pirmiau nurodyto regiono. Jei esate klientas, įsikūręs už EEA, Šveicarijos 
arba JK ribų, šešėlinės rinkos prekės reiškia produktus, kurie parduodami ne iš jūsų šalies. | 3 HP pasaulinėje ribotoje 
garantijoje nurodyta: “Ne HP arba pakartotinai užpildytos kasetės naudojimas neturi įtakos (...) HP ribotai garantijai 
galutiniam vartotojui (...). Tačiau jei spausdintuvo ar spausdinimo galvutės gedimas ar sugadinimas atsirado dėl ne HP  
ar pakartotinai užpildytos kasetės naudojimo, HP ims standartinį laiko ir medžiagų mokestį už spausdintuvo aptarnavimą  
dėl konkretaus gedimo ar sugadinimo (...).” Daugiau informacijos gali būti pateikta atitinkamuose atskiruose garantijos  
pareiškimuose, jei reikia. | 4 Jei reikia daugiau informacijos, žr. hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Neprivalomas  
HP kvietimas, prieinamas tik tam tikrose šalyse.

Netapkite klastojimo auka pirkdami HP spausdinimo reikmenis
HP taip pat pateikia atskiras rekomendacijas, kaip saugiai įsigyti HP rašalo ir dažų kasečių:

tiKriNKite sAugos etiKetę

• Dėžės priekį paverskite atgal / iš kairės 
į dešinę ir nustatykite, ar simboliai 
„HP“ ir „ü“ juda atitinkamai priešinga / 
ta pačia kryptimi.

• Nuskaitykite etiketės QR kodą išmaniuoju  
telefonu ir patikrinkite internete.

• Ant visų originalių HP dažų kasečių  
ir kasečių „PageWide“ bei rinktinių  
HP rašalo kasečių pateikiama  
saugos etiketė.

PirKite sAugiAi

• Aiškiai nurodykite, kad pageidaujate 
originalių HP kasečių, ir informuokite, 
kokius produktus norite įsigyti.

• Pabrėžkite, kad pardavėjas negali 
pateikti „panašių“ produktų.

• Prašykite rekomendacijų, pvz.,  
HP partnerio pažymėjimo  
ar HP ACF audito rašto.

• Paprašykite pardavėjo, kad jis patvirtintų,  
jog visi pristatyti produktai  
yra autentiški HP gaminiai.

• Pabrėžkite, kad įtarę klastojimą galite 
kreiptis į valdžios institucijas.

gAuKite PAgAlbos iš HP

• Jei jums kyla įtarimų dėl didelės / vidutinio  
dydžio pristatytų kasečių siuntos, galite  
pateikti prašymą dėl ACF nemokamos  
klientui pristatytų produktų patikros 
(Cdi)5, kurią ekspertas atlieka  
vietoje arba internetu, adresu:  
hp.com/anticounterfeit.

• Jei norite pranešti apie galimai padirbtas  
prekes, įtartinus pardavimo pasiūlymus  
arba turite klausimų, susisiekite  
su HP ekspertais bet kuria kalba el. paštu  
emea.anti-counterfeit@hp.com arba 
svetainėje hp.com/anti-counterfeit.

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