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Risikoene ved forfalskning
Forfalskning er ulovlig, og falske patroner, kassetter og dataprodukter kan utgjøre alvorlige 
trusler. Selv om forfalskninger kan se ut som originale HP-produkter, er de vanligvis av dårlig 
kvalitet. For å bidra til å beskytte organisasjonen din mot forfalskning, tilbyr HP dedikert 
veiledning og støtte for antiforfalskning.

HPs program mot forfalskning og bedrageri (ACF)
for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA)

Når du åpner en anbudsprosess eller kjøper produkter for selskapet ditt, bør du være 
oppmerksom på faren for forfalskning. HP og våre partnere vil bidra til å beskytte  
deg mot denne trusselen med veiledningen nedenfor.
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Veiledning for kjøp  
av ekte vare

Informasjon for bedriftskunder  
om hvordan man unngår forfalskede  
kassetter/patroner og dataprodukter

Beskytt selskapet
Sørg for at du holder deg unna forfalskninger. HP anbefaler at du gjør følgende for å påse  
at du kjøper originale HP-produkter:

>  Aksepterer kun produkter i uåpnet 
original emballasje, og gi ikke tilbake 
tom emballasje.

>  Vær oppmerksom på mistenkelig  
lave priser og tilbud som er for gode  
til å være sanne.

>  Avstå fra «parallellimporterte» varer  
(også kalt varer fra «det grå markedet») 
solgt utenfor regionen din2.

>  Kjøp bare fra pålitelige leverandører,  
som autoriserte HP-partnere.

>  Kontroller mistenkelige produkter for tegn på forfalskning med vår ACF-guide  
for bedriftskunder som er tilgjengelig på hp.com/anticounterfeit.

~83 %
av HPs bedriftskunder
ser på forfalskning og svindel  
som et alvorlig problem.1

~90 %
av HPs bedriftskunder
ser på forfalskede produkter  
som risikable.1

Dårlig utskriftskvalitet,  
skade på skriver  
og nedetid

Utvidede 
servicekostnader  
for skadede skrivere, 
som ikke dekkes  
av HPs garanti3

Bortkastede penger 
og behov for en  
ny anbudsprosess

Helserisiko,  
f.eks. på grunn  
av farlig kabling

Nettsikkerhetsrisikoer,4 
da brikken på en falsk 
patron/kassett kan 
inneholde skadelig 
programvare

Uvitende 
befatning  
med kriminelle

FoRFAlsKningeR KAn inneBæRe AlVoRlig RisiKo:



les mer på 
hp.com/anticounterfeit
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© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPs produkter  
og tjenester fremkommer i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes 
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1 Basert på en pågående nettundersøkelse av bedriftskunder som hadde en ACF-kundeleveringsinspeksjon fra HP,  
undersøkelse utført av HPs ACF-program i 2017, resultater fra april 2021 | 2 Hvis du er en kunde i det europeiske 
økonomiske området (EØS), Sveits og Storbritannia, referer gråmarkedsprodukter til produkter solgt fra en selger  
utenfor den ovennevnte regionen. Hvis du er en kunde utenfor EØS, Sveits og Storbritannia, referer gråmarkedsprodukter  
til produkter solgt fra selgere utenfor ditt land. | 3 HPs verdensomspennende begrensede garanti sier: «Bruk av rekvisita  
ikke produsert av HP eller som er etterfylt, påvirker ikke (...) HPs begrensede garanti til sluttkunden (...). Men hvis feil  
eller skade på skriver- eller skrivehode skyldes bruk av rekvisita ikke produsert av HP eller som er etterfylt, vil HP imidlertid  
belaste standardtid og materialkostnader for å utføre service på skriveren for akkurat den feilen eller skaden (...).» 
Ytterligere detaljer kan være tilgjengelig i relevante individuelle garantierklæringer, hvis det er aktuelt. | 4 For mer 
informasjon, kan du se hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Ikke-bindende invitasjon fra HP, kun tilgjengelig i utvalgte land.

Unngå forfalskninger når du kjøper HP-utskriftsrekvisita
For trygge innkjøp av HP-blekkpatroner og -tonerkassetter, anbefaler HP også disse tipsene:

KontRolleR siKKeRHetsetiKetten

•	Vend esken front til bak/venstre  
til høyre for å se symbolene «HP»  
og «ü» bevege seg i henholdsvis 
motsatt/samme retning.

•	Bruk smarttelefonen til å skanne 
etikettens QR-kode for å validere  
den på nettet.

•	Alle originale HP-tonerkassetter  
og PageWide-blekkpatroner har  
en sikkerhetsetikett, i likhet med 
utvalgte HP-blekkpatroner.

KjøP siKKeRt

•	Vær tydelig når du ber om «originale 
HP-kassetter/patroner»,	og	spesifiser	
hvilke produkter du ønsker.

•	Understrek at leverandøren ikke må 
levere noen «likeverdige» produkter.

•	Be om referanser, som et  
HP-partnersertifikat	eller	 
et HP ACF-revisjonsresultat.

•	Be leverandøren bekrefte at alle 
leverte produkter er ekte HP-produkter.

•	Understrek at forfalskning vil  
bli rapportert til myndighetene.

Få støtte FRA HP

•	Hvis du mistenker en stor eller  
mellomstor leveranse, kan du be om  
en gratis ACF-kundeleveringsinspeksjon  
(CDi)5, en ekspertkontroll som utføres 
på stedet eller på nettet, på:  
hp.com/anticounterfeit.

•	For å rapportere mulige forfalskninger,  
mistenkelige tilbud, eller hvis du  
har spørsmål, kan du ta kontakt med 
HPs eksperter på hvilket som helst 
språk på emea.anti-counterfeit@hp.com  
eller via hp.com/anti-counterfeit.

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