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Padirbtos kasetės ir kompiuterių produktai gali kelti didelę riziką įmonėms ir viešosioms 
įstaigoms. Pasinaudokite toliau pateiktais naudingais patarimais ir apsaugokite savo 
organizaciją nuo sukčių ir jų neteisėtų schemų.

Padirbti produktai ir klastojimo rizika

Klastotojai bando neteisėtai pasinaudoti geru originalių HP produktų vardu kurdami nelegalias klastotes ir suklaidindami klientus, 
kurie mano įsigyją originalias HP prekes. Dažnai sukčiai tokia kriminaline veikla gali specialiai nusitaikyti į korporacijas ir didelius viešojo 
sektoriaus klientus, pvz., valstybines organizacijas ir universitetus.

Nors padirbti produktai gali atrodyti kaip originalūs HP produktai, jie yra neteisėti ir paprastai būna prastos kokybės. Jų naudojimas gali sukelti 
didelę riziką, pvz., nurodytą toliau.

Prasta spaudinių kokybė, kuri gadina jūsų 
organizacijos įvaizdį

Skundai jūsų pirkimo arba IT skyriams

Iššvaistyti pinigai ir naujas konkurso procedūros poreikis

Spausdintuvo prastovos ir darbo eigos pertraukimas

Negaliojanti HP garantija ir didesnės techninės 
priežiūros išlaidos siekiant sutaisyti sugadintus 
spausdintuvus

Didelė sveikatos ir saugos rizika, pvz., dėl pavojingos  
laidų sistemos padirbtuose kompiuterių produktuose

Vystoma nesąmoninga prekyba su nusikaltėliais
Kibernetinio saugumo rizika, kai padirbtos kasetės 
mikroschema gali būti naudojama kenkėjiškai 
programai įdiegti

Atkreipkite dėmesį į galimą su padirbtais produktais susijusią riziką
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Kaip išvengti padirbtų kasečių

Ypač didelė padirbinėjimo rizika susijusi su originaliais HP spausdinimo reikmenimis, įskaitant HP ir „Samsung“ prekių ženklų kasetes1.  
Atidžiai vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte įtartinus produktus.

Trumpai: kaip patikrinti HP spausdinimo reikmenis

1. Patikrinkite  
HP saugos etiketę

2. Palyginkite 
kodus / datas

3. Apžiūrėkite 
pakuotę

4. Apžiūrėkite 
kasetę

5. Atsisakykite 
abejotinų pasiūlymų

6. Praneškite  
apie įtarimus

1. Patikrinkite HP saugos etiketę

Saugos etiketė pasižymi tinkamomis holografinėmis savybėmis
 > Paverskite dėžutę pirmyn ir atgal:  ir ü simboliai ant etiketės turi judėti priešingomis kryptimis.

 > Paverskite dėžutę iš dešinės į kairę:  ir ü simboliai ant etiketės turi judėti ta pačia kryptimi.
Paverskite 

pirmyn ir atgal

Paverskite iš 
kairės į dešinę

Tik klientams skirta informacija: patvirtinkite unikalų etiketės kodą išmaniuoju telefonu
 > Užfiksuokite etiketėje pateiktą greito atsako (QR) kodą QR kodo skaitytuvu ir gaukite tiesioginį 
atsaką iš HP.

Dabartinėse HP dažų saugos etiketėse yra ir brūkšninis kodas. Brūkšninis kodas skirtas HP dažų kasetėms 
suskirstyti į serijas ir negali padėti nustatyti, ar produktas yra padirbtas.

Saugos etiketės yra ir jos tinkamai priklijuotos
Patikrinkite, ar ant visų produktų, ant kurių turi būti saugos etiketė, ši etiketė iš tiesų yra ir ar etiketė yra tinkamoje vietoje, kaip pavaizduota 
toliau esančiuose paveikslėliuose.

Užveskite pelės žymeklį ant toliau pateiktų saugos etikečių ir ant rašalo / dažų dėžučių pažymėtų sričių, kad pamatytumėte išdidintą vaizdą!

 > Ant visų HP dažų kasečių būna etiketė. Tai apima įprastas  
HP dažų kasetes bei HP SBD2 / MPS3 dažų kasetes ir „HP Neverstop“  
rinkinius. Etiketė paprastai būna priklijuota per visą dėžutės 
plėšimo juostą. Jei pastebėjote bet kokių produktų  
be HP saugos etiketės, turite priežastį įtarti klastotę.

 > HP Europos ir ISE rinkose (t. y. Afrikoje, Europoje ir Artimuosiuose  
Rytuose) ant tam tikrų HP rašalo kasečių būna etiketė. 
Patikrinkite produktą vadovaudamiesi mūsų HP rašalo kasečių 
saugos etikečių apžvalga: jei nėra saugos etiketės, kai ji turi būti, 
turite priežastį įtarti klastotę. Atkreipkite dėmesį, kad ant visų 
HP GT rašalo buteliukų, skirtų HP spausdintuvams su rašalo 
rezervuarais, paprastai taip pat būna saugos etiketė.

Taip pat įsitikinkite, kad saugos etiketė atitinka produktą – pavyzdžiui, rašalo etiketė ant dažų kasetės turėtų sukelti 
įtarimą ir atvirkščiai.
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 > Ant „HP PageWide“ ir HP didelio formato kasečių paprastai 
būna saugos etiketė. Ant šių produktų naudojama HP saugos 
etiketė yra tokio paties dizaino kaip ir etiketė, klijuojama  
ant rašalo kasečių.

 > Ant tam tikrų HP ilgo naudojimo eksploatacinių medžiagų (LLC)  
būna LLC saugos etiketė, pvz., ant kaitintuvų ir vaizdo 
perkėlimo rinkinių. Jei etiketė yra, ji pasižymi specialia  
„LLC“ piktograma.

Daugiau informacijos, kaip patikrinti HP ilgo naudojimo eksploatacines medžiagas (LLC), pvz., kaitintuvus ir vaizdo 
perkėlimo rinkinius, ir „Samsung“ prekės ženklo dažų kasetes, rasite mūsų atitinkamuose vieno lapo vadovuose.

Turėkite omenyje, kad saugos etiketės gali būti skirtingų versijų
Vis dar gali būti platinamos senesnės HP saugos etikečių versijos. Paprastai jos pasižymi vaizdo keitimo savybe, kurią galima patikrinti 
panašiu metodu, kuris aprašytas pirmiau.

Dabartinės saugos etiketės Ankstesnės saugos etiketės

(dažai) (LLC)(rašalas) (dažai) (dažai)(rašalas) (rašalas)

2. Palyginkite kodus / datas

Kodai / datos ant dėžutės ir kasetės sutampa
Ant originalių HP kasečių dėžučių yra konkretūs kodai arba datos, kurie sutampa su kodais ir datomis ant kasetės. Jei kodai / datos nesutampa,  
kaip aprašyta toliau, turite priežastį įtarti klastotę.

 > Dažai: ant visų originalių HP dažų kasečių dėžučių ir pačių kasečių yra kodas, kurio bent pirmi penki simboliai sutampa. Į visas kitas esamas 
specifikacijas nekreipkite dėmesio.

 > Rašalas, GT rašalo buteliukai, „PageWide“, didelio formato: ant šių HP kasečių dėžučių ir pačių kasečių nurodyta ta pati „Garantijos pabaigos“  
data (+/– 1 mėn.).

3. Apžiūrėkite pakuotę

Visi produktai tiekiami originalioje HP pakuotėje
 > HP paprastai rekomenduoja priimti tik tas HP kasetes, kurios yra neatidarytoje originalioje HP pakuotėje. HP pakuotė užtikrina svarbią 
apsaugą nuo padirbinėjimo, be to, ant jos gali būti svarbios produkto informacijos.

 > Jei priimate kasetes be jų HP pakuotės, jums gali kilti didesnė su padirbinėjimu susijusi rizika. Be to, pardavėjai, teikiantys kasetes be jų  
HP pakuotės, gali pažeisti vietos produktų saugos / klientų apsaugos įstatymus, jei ant HP pakuotės buvo pateikta aktualios informacijos.

Visos pakuotės yra vienodos kokybės
 > Dėžės ir pakavimo medžiagos, naudojamos originalioms HP kasetėms pakuoti, yra vienodos ir aukščiausios kokybės.
 > Ant jų neturi būti rašybos ir gramatikos klaidų, nusidėvėjimo požymių ir jokių ženklų, rodančių, kad dėžė galėjo būti atidaryta ir pakartotinai užklijuota.

Kaip išvengti padirbtų kasečių
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Atkreipkite dėmesį, kad HP taip pat siūlo (1) didelių reikmenų sandorių (SBD) prekių SKU,  
vadinamuosius C-SKU2, ir (2) valdomų spausdinimo paslaugų (MPS) prekių SKU, 
vadinamuosius valdomus SKU arba M-SKU3. Šiuos produktus galima lengvai atpažinti  
iš jų pakankamai paprastų atitinkamai baltų arba rudų dėžių. Atkreipkite dėmesį, kad šiuos  
produktus galutiniams klientams parduoti gali tik HP įgalioti partneriai, t. y. (1) C-SKU –  
akredituoti SBD perpardavėjai ir (2) M-SKU – akredituoti energijos tiekimo paslaugų 
partneriai. Tačiau HP negali atmesti galimybės, kad C-SKU ir M-SKU prekiauja neįgalioti 
pardavėjai ir taip gali būti užmaskuoti padirbti produktai.

4. Apžiūrėkite kasetę

Kasetė turi būti švari ir atrodyti nauja
 > Originalios HP kasetės visada pristatomos nenaudotos.

 > Kasetė turėtų būti nepažeista, neturėtų būti nubėgusio rašalo arba 
dažų, įbrėžimų arba bet kokių kitų ankstesnio naudojimo požymių.

5. Atsisakykite abejotinų pasiūlymų

HP produktus parduoda per kanalo partnerius, su kuriais yra sudariusi sutartis
 > Siekiant išvengti padirbtų kasečių, HP rekomenduoja pirkti tik iš patikimų pardavėjų, pvz., iš HP įgaliotų partnerių.

HP pardavimai atliekami nuosekliai ir patikimai
 > Jei pasiūlymas atrodo „per geras, kad būtų tiesa“, greičiausiai taip ir yra. Todėl HP pataria atsisakyti bet kokių įtartinų pasiūlymų,  
įskaitant toliau aprašytus pardavimo pasiūlymus.

 X Spausdinimo reikmenys, siūlomi įtartinai žemomis kainomis.
 X Atkaklus prašymas užsisakyti nedelsiant arba atkaklus prašymas už pristatomą siuntą atsiskaityti grynaisiais pinigais.
 X Tariamai naujų arba patobulintų produktų pasiūlymai, pateikiami išskirtinai tik pardavėjo kompanijoje.
 X Didmeninė prekyba tariamai originaliomis HP kasetėmis interneto aukcionų svetainėse.
 X Nepageidaujami pasiūlymai el. paštu (pašto šiukšlės) arba internetiniai pasiūlymai su neišsamia pardavėjo kontaktine informacija.

 > HP rekomenduoja vengti tariamos „pilkosios rinkos“ ar „lygiagrečiai importuotų“ spausdinimo reikmenų pasiūlymų4, kurie gali būti 
naudojami kaip pretekstas padirbtoms prekėms parduoti. Atkreipkite dėmesį, kad Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje prekyba pilkojoje rinkoje yra laikoma prekės ženklo pažeidimu.

Saugokitės bandymų surinkti pakavimo medžiagas neteisėto pakartotinio naudojimo tikslais
Sukčiai kartais bando pasisavinti panaudotas HP kasečių dėžes arba saugos etiketes, kad jas neteisėtai vėl panaudotų 
padirbtoms kasetėms užmaskuoti. Atsisakykite tokių schemų ir nedelsdami praneškite HP, jei pastebite toliau 
nurodytus veiksmus.

 ! Prašymai atidaryti HP kasečių dėžes nepažeidžiant saugos etiketės
 ! Pasiūlymai nupirkti arba atsiimti tuščias kasečių dėžes
 ! Pasiūlymai nupirkti arba atsiimti pašalintas HP saugos etiketes

Atidarydami kasetės dėžę, visada naudokite plėšimo juostą arba specialų atidarymo būdą, paprastai esantį šalia 
saugos etiketės (jei yra), – tokiu būdu užkertamas kelias neteisėtam pakartotiniam dėžių ir saugos etikečių naudojimui.

Taip pat visada likite budrūs ir saugokitės nepageidaujamų ar abejotinų pasiūlymų rinkti ir tariamai perdirbti 
panaudotas kasetes. Jei jūsų organizacija nori perdirbti panaudotas kasetes aplinkosaugos tikslais, esate kviečiami 
pasinaudoti „HP Planet Partners“ paslauga, pasiekiama daugybėje viso pasaulio šalių.

6. Praneškite apie įtarimus

Imkitės veiksmų, jei produktas arba pasiūlymas kelia įtarimą
 > Praneškite HP kovos su padirbinėjimu ekspertams, kaip aprašyta toliau, jei turite bet kokių įtarimų dėl padirbinėjimo. Mūsų ekspertai mielai 
jums padės, jei manote, kad produktas gali būti padirbtas arba jei, pvz., pastebite abejotinų pasiūlymų arba įtartinų pasiūlymų konkursuose.

Kaip išvengti padirbtų kasečių
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Kaip išvengti padirbtų kompiuterių produktų

Kompiuterių produktai, kurie yra dažnai padirbinėjami, apima nešiojamuosius kompiuterius, maitinimo adapterius ir baterijas, USB „flash“ 
atmintines, atminties korteles ir kitus. Tačiau gali būti padirbinėjami ir įvairūs kiti priedai arba netgi visi stalo arba nešiojamieji kompiuteriai. 
Norėdami išvengti tokių neteisėtų kompiuterių prekių, vadovaukitės toliau pateiktais veiksmais.

Trumpai: kaip patikrinti HP kompiuterių produktus

1. Apžiūrėkite pakuotę 2. Patikrinkite produktus 3. Atsisakykite abejotinų pasiūlymų 4. Praneškite apie įtarimus

1. Apžiūrėkite pakuotę

HP naudoja aukščiausios kokybės pakuotę
 > Originalūs HP produktai pristatomi aukštos kokybės, naujose HP prekės ženklo dėžėse 
arba permatomose pakuotėse.

 > Ant jų neturi būti neryškaus teksto ir vaizdų, neteisingų HP logotipų ar produktų nuotraukų,  
kurie skiriasi nuo faktinės prekės, arba rašybos klaidų.

2. Patikrinkite produktus

Originalūs HP kompiuterių produktai yra aukštos kokybės
 > Originalūs HP produktai visada gaminami laikantis griežtų HP kokybės standartų. 
Paprastai jie paženklinti aiškiais HP logotipais bei lipduku, kuriame didele spausdinimo 
raiška pateikiama produkto informacija.

 > Prekės, ant kurių matyti pažeidimo, įbrėžimo ar nusidėvėjimo požymių, gali būti padirbtos.  
Be to, bet koks atsitiktinai užklijuotas arba rašybos ar skyrybos klaidų turintis lipdukas 
turi kelti abejonių, kaip ir neteisingos HP logotipo etiketės.

3. Atsisakykite abejotinų pasiūlymų

HP produktus parduoda per kanalo partnerius, su kuriais yra sudariusi sutartis
 > Siekiant išvengti padirbtų kompiuterių produktų, HP rekomenduoja pirkti tik iš patikimų pardavėjų, pvz., iš HP įgaliotų partnerių.

HP pardavimai atliekami nuosekliai ir patikimai
 > Jei pasiūlymas atrodo „per geras, kad būtų tiesa“, greičiausiai taip ir yra. Todėl HP pataria atsisakyti bet kokių įtartinų pasiūlymų,  
įskaitant toliau aprašytus pardavimo pasiūlymus.

 X Kompiuterių produktai, siūlomi įtartinai žemomis kainomis.
 X Parduodami tariamai originalūs HP produktai su aprašymais, pvz., „patikrinta gamykloje / gamyklinė patikra“, „didmeninė pakuotė“, 

„nauja mažmena“, „gamykloje sandarinta mažmeninė pakuotė“ arba „A klasės elementas“.
 X Pasiūlymai su nuotraukomis, kuriuose parodyta masinė gamyba, pakavimo procesas arba vidiniai komponentai.
 X Pardavėjai, besiskelbiantys gamintojais, susijusiais su HP arba patvirtintais HP, arba tariamai siūlantys „tokią pat kokybę ir mažesnes 

nei standartinių HP gaminių kainas“.
 X Tariamai originalių HP produktų pirkimai didelėmis partijomis internetiniuose aukcionuose.
 X Nepageidaujami pasiūlymai el. paštu (pašto šiukšlės) arba internetiniai pasiūlymai su neišsamia pardavėjo kontaktine informacija.

 > HP rekomenduoja vengti tariamos „pilkosios rinkos“ ar „lygiagrečiai importuotų“ produktų pasiūlymų4, kurie gali būti naudojami kaip 
pretekstas padirbtoms prekėms parduoti. Atkreipkite dėmesį, kad Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
prekyba pilkojoje rinkoje yra laikoma prekės ženklo pažeidimu.

4. Praneškite apie įtarimus

Imkitės veiksmų, jei produktas arba pasiūlymas kelia įtarimą
 > Praneškite HP kovos su padirbinėjimu ekspertams, kaip aprašyta toliau, jei turite bet kokių įtarimų dėl padirbinėjimo. Mūsų ekspertai mielai 
jums padės, jei manote, kad produktas gali būti padirbtas arba jei, pvz., pastebite abejotinų pasiūlymų arba įtartinų pasiūlymų konkursuose.
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Pranešimas apie galimai padirbtas prekes

Jei patikrinus produktus, kaip nurodyta pirmiau, jūsų įtarimai pasitvirtino, apie tai nedelsdami praneškite HP.

Trumpai: kaip pranešti apie įtarimus dėl padirbinėjimo ir sukčiavimo

1. Pasirinkite jums tinkamą pranešimo būdą 2. Nurodykite aplinkybes 3. Pridėkite nuotraukas 4. Pateikite savo pranešimą

Ką reikėtų prisiminti, prieš pranešant HP
 > Pasilikite įtarimų keliantį produktą, jo pakuotę ir visus susijusius dokumentus, pvz., sąskaitas faktūras, kad iš jų būtų galima sužinoti daugiau.

 > Jūsų pačių saugumo sumetimais HP paprastai rekomenduoja apie savo įtarimą nesakyti pardavėjui, pardavusiam abejotinas prekes.

HP yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą (žr. HP interneto privatumo pareiškimą). Jei reikės, mes panaudosime jūsų pateiktą informaciją kovodami  
su padirbinėjimu. Taip pat galime susisiekti su jumis dėl jūsų pranešimo ir, pvz., užduoti papildomų klausimų. Pranešimas yra savanoriškas ir tai galima 
padaryti nenurodant jokios asmeninės informacijos. Visa jūsų mums pateikta informacija bus konfidenciali tiek, kiek tai numatyta įstatymais, ir ja bus dalijamasi  
tik tais atvejais, kada tai būtina.

1. Pasirinkite jums tinkamą pranešimo būdą

Jei turite įtarimų, kreipkitės tiesiogiai į HP ekspertus.

Rašykite adresu  
emea.anti-counterfeit@hp.com.

Kreipkitės į HP ACF komandą bet kokia kalba

El. paštas
Apsilankykite adresu hp.com/go/anticounterfeit 
ir spustelėkite „Pranešti apie padirbinėjimą“ – 
pranešti galite net anonimiškai.

Internetas

2. Nurodykite aplinkybes

Kad galėtume efektyviai ištirti jūsų įtarimą, mums reikia žinoti toliau nurodytą informaciją.

 > Paaiškinkite savo įtarimo priežastį (-is), (pvz., įtartinai maža kaina, abejotinas įpakavimas)1.

 > Nurodykite pardavėjo pavadinimą ir kontaktinius duomenis, jei juos turite.

 > Nurodykite savo kontaktinius duomenis, kad su jumis būtų galima susisiekti dėl papildomų klausimų. Žinoma, pranešimą galite pateikti  
ir anonimiškai, pvz., per svetainę.

3. Pridėkite nuotraukas

Vadovaukitės šiomis gairėmis, kad pateiktumėte nuotraukas  
HP ACF ekspertams.

 > Pridėkite aiškias skaitmenines visų šešių produkto pakuotės pusių 
nuotraukas, kuriose galėtume matyti tekstą smulkesniu šriftu. 
Taip pat pridėkite aiškią, įskaitomą iš arti darytą saugos etiketės 
nuotrauką (jei yra) ir paties produkto nuotrauką (jei įmanoma).

 > Jei įmanoma, fotografuokite dienos šviesoje arba gerai apšviestoje 
patalpoje ir nenaudokite blykstės.

Nuotraukų pavyzdžiai norint pranešti apie įtartiną dažų kasetę

4. Pateikite savo pranešimą

Nusiųskite savo informaciją mūsų ACF ekspertams, kurie peržiūrės jūsų pranešimą ir imsis atitinkamų tyrimo veiksmų. Galimi veiksmai gali apimti 
susijusius paklausimus, pagalbą teisėsaugos institucijoms tyrimų metu arba, pvz., civilinės ar baudžiamosios bylos iškėlimą (jeigu yra pagrindas).

Apsisaugokite nuo galimų klastočių – pateikite prašymą dėl nemokamos klientui pristatytų produktų patikros (CDI)
Jei jums kyla įtarimų dėl didelės ar vidutinio dydžio kasečių siuntos arba pastebite abejotinų konkursų pasiūlymų, 
galite lengvai pateikti prašymą dėl nemokamos klientui pristatytų produktų patikros (CDI). Jei prašymas tenkinamas, 
HP ACF ekspertas patikrins, ar jums pristatyti produktai nėra padirbti.
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Kovos su padirbinėjimu vadovas korporaciniams klientams Jūsų organizacijos apsauga

Jūsų organizacijos apsauga

Aktyviai saugokite savo organizaciją nuo sukčių! HP siūlo daugybę naudingos, paruoštos naudoti informacinės medžiagos, kuri gali padėti 
apsisaugoti nuo padirbtų produktų. Spustelėkite toliau esančias nuorodas, pasiekite pasirinktus ACF išteklius ir pirkite saugiai.

Apsaugokite savo būsimus pirkinius

ACF pirkimo vadovas
Išlikite budrūs ir apsaugokite savo 
būsimą HP pirkinį, pasinaudodami 
praktiniais patarimais šiame vieno 
lapo vadove

ACF konkursų patarimai
Skelbdami konkursus ir (arba) teikdami  
pasiūlymų užklausas (RFP), pasinaudokite  
mūsų trumpu kontroliniu sąrašu, kad  
saugiai įsigytumėte originalius produktus

Trumpi ACF vaizdo klipai
Vos per kelias minutes gaukite 
informacijos pagrindinėmis ACF temomis  
su tiksliai informaciją perteikiančiais 
klipais ir mokomaisiais vaizdo įrašais

Gaukite HP ACF pagalbos ir išvenkite neteisėtų sandorių

CDI naudotojo vadovas
Sužinokite, kaip veikia HP nemokamos 
klientui pristatytų produktų patikros 
(CDI) ir lengvai pateikite prašymą  
dėl nemokamos patikros

ACF atvejo tyrimas
Pamatykite, kaip viešojo sektoriaus 
klientas naudojasi HP pagalba,  
kad išvengtų padirbtų spausdinimo 
reikmenų tiekimo

ACF puslapiai svetainėje hp.com
Apsilankykite kovos su padirbinėjimu 
puslapiuose hp.com svetainėje,  
kur rasite daugiau informacijos, 
naudingos atsisiunčiamos medžiagos 
ir galėsite su mumis susisiekti
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Kovos su padirbinėjimu vadovas korporaciniams klientams Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Ar padirbinėjimas yra problema mano šalyje / regione? Ką HP daro kovodama su padirbinėjimu?

Padirbinėjimas yra neteisėta veikla, kelianti grėsmę visame pasaulyje. Su padirbinėjimu susijusi HP patirtis Afrikoje, Europoje  
ir Artimuosiuose Rytuose rodo, kad padirbtų produktų galima rasti praktiškai visose rinkose. HP siekia apsaugoti klientus nuo rizikingų 
padirbtų produktų ir vykdo savo specialią kovos su padirbinėjimu ir sukčiavimu (ACF) programą. Savo veiksmais siekiame užtikrinti 
saugų pirkimą pas HP partnerius vykdydami ACF kanalo partnerių apsaugos auditus (CPPA), identifikuoti neteisėtus pristatymus 
klientams vykdydami ACF klientui pristatytų produktų patikras (CDI), teikti naudingos ACF informacinės medžiagos ir padėti vietos 
pareigūnams, pvz., policijai, imtis veiksmų prieš sukčius.

Ar tikrai yra reikšmingos rizikos, susijusios su padirbinėjimu?

Klientams, naudojantiems padirbtus spausdinimo reikmenis, gali kilti didelė rizika. Ji gali apimti darbo eigos pertraukimą, sugadintus 
spausdintuvus ir su tuo susijusias techninės priežiūros išlaidas. Kita rizika apima standartų neatitinkančius spaudinius, kurie gali 
pakenkti pasitikėjimui jūsų organizacija, nesąmoningos prekybos su nusikaltėliais vystymą, taip paremiant jų veiklą, ir net rimtą pavojų 
sveikatai ir saugumui, pvz., dėl nesaugių laidų sistemų padirbtuose IT produktuose.

Ką galiu padaryti, kad apsaugočiau savo organizaciją nuo padirbinėjimo?

Paprastai HP rekomenduoja pirkti tik iš patikimų prekybininkų, pvz., HP perpardavimo partnerių, ir vengti bet kokių pasiūlymų,  
kurie atrodo „per geri, kad būtų tiesa“, pvz., apimančių gerokai mažesnes už rinkos vidurkį kainas ar kitas įtartinas savybes.  
Praktinė informacija, kaip pirkti saugiai, įtraukta į mūsų ACF pirkimo vadovą ir ACF konkursų patarimus. Be to, sekite naujienas,  
kaip išvengti padirbtų produktų, ir tikrinkite gautus produktus vadovaudamiesi pirmiau aprašytais veiksmais. Jei įtariate, kad gavote 
galimai padirbtų vidutinio dydžio arba didelę HP spausdinimo reikmenų siuntą, tiesiog pateikite prašymą HP dėl nemokamos klientui 
pristatytų produktų patikros (CDI), per kurią HP ACF produktų ekspertas patikrins jūsų nuožiūra įtartinas prekes.

Kaip HP užtikrina, kad HP partnerių atsargose nebūtų klastočių?

Siekdama užtikrinti, kad pas HP partnerius galėtumėte pirkti be jokių rūpesčių, HP atlieka specialius kanalo partnerių apsaugos auditus 
(CPPA). Per šiuos auditus, apie kuriuos iš anksto nepranešama, specialiai išmokyti HP ACF auditoriai lankosi partnerių patalpose,  
kad patikrintų jų HP spausdinimo reikmenų atsargas ir įsitikintų, jog jose nėra padirbtų ir su netinkama prekyba susijusių produktų.  
Tai padeda užtikrinti klientų pasitikėjimą HP partneriais ir jų teikiamais aukštos kokybės, originaliais HP produktais.

Kas iš tikrųjų yra padirbti produktai?

Padirbinėjimas yra neteisėtas prekės ženklo naudojimas ant prekių, kurios nebuvo pagamintos prekės ženklo savininko arba 
turint jo licenciją. Padirbtos prekės skirtos imituoti originalius produktus, siekiant apgauti klientus, kad jie perka originalias prekes. 
Padirbinėjimas yra neteisėta veikla.

Kuo skiriasi padirbinėjimas ir prekyba pilkojoje rinkoje?

Skirtingai nuo padirbtų prekių, pilkosios rinkos arba lygiagrečiai importuoti produktai 4 paprastai reiškia originalius, prekybinio vardo 
produktus, parduodamus teritorijoje, kurioje jais prekiauti prekės ženklo savininkas nebuvo numatęs, be prekės ženklo savininko 
sutikimo. Prekyba pilkojoje rinkoje yra prekės ženklo pažeidimas Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 
Be to, prekyba pilkojoje rinkoje gali būti naudojama kaip pretekstas sukčiams pardavinėti rizikingus padirbtus produktus.



© „HP Development Company, L. P“, 2021. 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.

EMEA = Europa, Artimieji Rytai ir Afrika

Daugiau informacijos rasite adresu 
hp.com/go/anticounterfeit
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1 Kalbant apie spausdinimo reikmenis, atkreipkite dėmesį, kad „pakartotinai papildyta“, „restauruota“, „imituota“ arba „suderinama“ kasetė yra leidžiama 
naudoti, išskyrus atvejus, kai pažeidžiamos HP arba kitos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisės. Tačiau pakuoti arba parduoti tokius produktus 
taip, kad jie suklaidintų arba galimai suklaidintų klientus, jog jie manytų įsigyją naują originalų HP produktą arba produktą, siejamą su HP arba jos patvirtintą, 
tačiau jos negamintą, yra neteisėta. Taip pat yra neteisėta nurodyti produktą kaip HP intelektinę nuosavybę be HP sutikimo. | 2 C-SKU apima tam tikrus PLs 
5T, IU ir LS reikmenų produktų numerius, t. y. produktus, kurių numeriai baigiasi „AC“, „XC“ arba „YC“. | 3 Valdomi SKU apima tam tikrus PLs 5T, IU, GL, GM, HF 
ir K6 reikmenų produktų numerius, t. y. (i) PLs 5T, IU, GL: produktai, kurių numeriai baigiasi „MC“; (ii) PL K6: produktai, kurių numeriai baigiasi „YC“; (iii) PL GM 
produktai, kurių numeriai baigiasi „AC“ arba „XC“; ir (iv) PL HF reikmenys, suderinami su valdomais spausdintuvais (PLs MC, G8, GQ). | 4 Pilkosios rinkos arba 
lygiagrečiai importuotos prekės paprastai reiškia originalius, tam tikro prekės ženklo produktus, gaunamus iš vienos teritorijos (šalies / ekonominės srities) 
ir importuojamus į kitą teritoriją be prekės ženklo savininko sutikimo (šaltinis: Tarptautinė prekių ženklų asociacija, INTA). Dėl aiškumo tarpvalstybinis teisėtų 
HP produktų pardavimas Europos ekonominėje erdvėje (Europos Sąjungoje + Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje), Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje (JK) 
nelaikomas prekyba pilkojoje rinkoje (būsena: 2020 m. spalis).

Kovos su padirbinėjimu vadovas korporaciniams klientams Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra klaidingas pateikimas?

Klaidingas pateikimas reiškia sandorius, kurie gali suklaidinti klientus ir šie gali manyti, kad perka originalų HP produktą, kai taip nėra. 
Klaidinantys pasiūlymai gali apimti netinkamą HP IP, pvz., mūsų prekės ženklo ar vaizdų, naudojimą ir gali turėti įtakos pardavimui 
internetu bei telefonu.

Ar padirbtos ir „pakartotinai papildytos“ / „restauruotos“ / „imituotos“ kasetės yra tas pats dalykas?

Nemaišykite padirbtų kasečių su „pakartotinai papildytomis“, „restauruotomis“ arba „naujai pagamintomis kaip suderinamomis“ 
kasetėmis (dažnai vadinamomis „imitacijomis“, reiškiančias naujai sukurtas kasetes, kurios gali pažeisti patentus, naudojamus 
originaliuose spausdinimo reikmenų produktuose). Atkreipkite dėmesį, kad „pakartotinai papildytos“, „restauruotos“ arba „naujai 
sukurtos kaip suderinamos“ kasetės gali būti pardavinėjamos teisėtai, jei jos nepažeidžia HP patentų ir (arba) yra paženklintos  
HP prekių ženklais. Tačiau pakuoti arba parduoti tokius produktus taip, kad jie suklaidintų arba galimai suklaidintų klientus,  
jog jie manytų įsigyją (A) naują originalų HP produktą arba (B) produktą, siejamą su HP arba jos patvirtintą, tačiau jos nepagamintą,  
yra neteisėta. Be to, paprastai neteisėta nurodyti produktą kaip HP intelektinę nuosavybę be HP sutikimo.

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

	ACF SharePoint 17: 
	Seite 1: Off
	Seite 21: Off
	Seite 32: Off
	Seite 43: Off
	Seite 54: Off
	Seite 65: Off
	Seite 76: Off
	Seite 87: Off

	ACF website 10: 
	Seite 1: Off
	Seite 21: Off
	Seite 32: Off
	Seite 43: Off
	Seite 54: Off
	Seite 65: Off
	Seite 76: Off
	Seite 87: Off

	E-mail-address 24: 
	Seite 1: Off
	Seite 21: Off
	Seite 32: Off
	Seite 43: Off
	Seite 54: Off
	Seite 65: Off
	Seite 76: Off
	Seite 87: Off

	E-mail-address 25: 
	Seite 1: Off
	Seite 21: Off
	Seite 32: Off
	Seite 43: Off
	Seite 54: Off
	Seite 65: Off
	Seite 76: Off
	Seite 87: Off

	Back 66: 
	Back 67: 
	Back 68: 
	Back 69: 
	Back 76: 
	Back 93: 
	Back 1018: 
	Schaltfläche 174: 
	Auslöser Toner Label: 
	Auslöser Sec label Neverstop: 
	Sec label top left: 
	Sec label top middle: 
	Sec label bottom: 
	Sec label left: 
	Auslöser Ink oben: 
	Auslöser Ink links: 
	Auslöser Ink rechts: 
	Auslöser Ink Label: 
	Auslöser Sec label Bottles: 
	Back 62: 
	Back 65: 
	Image Sec label top middle: 
	Image Sec label top left: 
	Image Sec label left: 
	Image Sec label bottom: 
	Image Sec label Neverstop: 
	Rollover Toner Label: 
	Rollover Ink Label: 
	Image Sec label Bottles: 
	Image Ink oben: 
	Image Ink links: 
	Image Ink rechts: 
	Auslöser PageWide Label: 
	Auslöser Sec Label PageWide: 
	Auslöser Sec Label LFP: 
	Auslöser LLC Label: 
	Auslöser_First five: 
	Auslöser_Same Dates: 
	Back 63: 
	Back 64: 
	Rollover PageWide Label: 
	Image Sec label PageWide: 
	Image Sec label LFP: 
	Rollover LLC Label: 
	Rollover First five: 
	Rollover_Same dates: 
	Back 70: 
	Back 86: 
	Back 71: 
	Button 9: 
	Back 72: 
	Back 73: 
	Back 74: 
	Back 75: 
	Box CDI 2: 
	Box CDI WEG 2: 
	Link French 2: 
	Link Polish 2: 
	Link Spanish 2: 
	Link Turkish 2: 
	Link Portuguese 2: 
	Link Russian 2: 
	Link German 2: 
	Link Italian 2: 
	Link Arabic 2: 
	Link Czech 2: 
	Link English 2: 
	Back 77: 
	Back 80: 
	Back 83: 
	Back 97: 
	Back 78: 
	Back 81: 
	Back 84: 
	Back 98: 
	Back 79: 
	Back 82: 
	Back 87: 
	Back 101: 
	Box BG: 
	Box BG WEG: 
	Link BG 1: 
	Link BG 2: 
	Link BG 3: 
	Link BG 4: 
	Link BG 5: 
	Link BG 6: 
	Link BG 7: 
	Link BG 8: 
	Link BG 9: 
	Link BG 10: 
	Link BG 11: 
	Link BG 12: 
	Link BG 13: 
	Link BG 14: 
	Link BG 15: 
	Link BG 16: 
	Link BG 17: 
	Link BG 18: 
	Link BG 19: 
	Link BG 20: 
	Link BG 21: 
	Link BG 22: 
	Link BG 23: 
	Link BG 24: 
	Link BG 25: 
	Link BG 26: 
	Link BG 27: 
	Link BG 28: 
	Link BG 29: 
	Link BG 30: 
	Link BG 31: 
	Link BG 32: 
	Rollover Box TT: 
	Roll over TT WEG: 
	Link TT 4: 
	Link TT 8: 
	Link TT 9: 
	Link TT 11: 
	Link TT 10: 
	Link TT 12: 
	Link TT 13: 
	Link TT 5: 
	Link TT 7: 
	Link TT 6: 
	Link TT 1: 
	Link TT Greek: 
	Link TT 2: 
	Link TT 3: 
	Box Video: 
	Box Video WEG: 
	Link Video 1: 
	Link Video 2: 
	Link Video 3: 
	Link Video 4: 
	Link Video 7: 
	Link Video 5: 
	Link Video 6: 
	Box CDI 3: 
	Box CDI WEG 3: 
	Link French 3: 
	Link Polish 3: 
	Link Spanish 3: 
	Link Turkish 3: 
	Link Portuguese 3: 
	Link Russian 3: 
	Link German 3: 
	Link Italian 3: 
	Link Arabic 3: 
	Link Czech 3: 
	Link English 3: 
	Box Case Study 2: 
	Box Case Study WEG 2: 
	Link CS 2: 
	Link CS 3: 
	Link CS 4: 
	Link CS 5: 
	Link CS 6: 
	Link CS 7: 
	Link CS 8: 
	Link CS 9: 
	Link CS 10: 
	Link CS 11: 
	Link CS 12: 
	Link CS 13: 
	Link CS 14: 
	Link CS 15: 
	Link CS 16: 
	Link CS 17: 
	Link CS 18: 
	Link CS 19: 
	Link CS 20: 
	Link CS 21: 
	Link CS 22: 
	Link CS 23: 
	Link CS 24: 
	Link CS 25: 
	Link CS 26: 
	Link CS 27: 
	Link CS 28: 
	Link CS 29: 
	Link CS 30: 
	Link CS 31: 
	Back 94: 
	Back 96: 
	Back 99: 
	Back 95: 
	Back 100: 
	Box BG 2: 
	Box BG WEG 2: 
	Link BG 33: 
	Link BG 34: 
	Link BG 35: 
	Link BG 36: 
	Link BG 37: 
	Link BG 38: 
	Link BG 39: 
	Link BG 40: 
	Link BG 41: 
	Link BG 42: 
	Link BG 43: 
	Link BG 44: 
	Link BG 45: 
	Link BG 46: 
	Link BG 47: 
	Link BG 48: 
	Link BG 49: 
	Link BG 50: 
	Link BG 51: 
	Link BG 52: 
	Link BG 53: 
	Link BG 54: 
	Link BG 55: 
	Link BG 56: 
	Link BG 57: 
	Link BG 58: 
	Link BG 59: 
	Link BG 60: 
	Link BG 61: 
	Link BG 62: 
	Link BG 63: 
	Link BG 64: 
	Rollover Box TT 2: 
	Roll over TT WEG 2: 
	Link TT 14: 
	Link TT 15: 
	Link TT 16: 
	Link TT 17: 
	Link TT 18: 
	Link TT 19: 
	Link TT 20: 
	Link TT 21: 
	Link TT 22: 
	Link TT 23: 
	Link TT 24: 
	Link TT Greek 2: 
	Link TT 25: 
	Link TT 26: 
	Schaltfläche 107: 
	Seite 9: Off

	E-mail-address 26: 
	Seite 9: Off

	E-mail-address 27: 
	Seite 9: Off



