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Zagrożenia związane z podróbkami
Podrabianie produktów jest niezgodne z prawem, a ze stosowaniem podrabianych wkładów  
i produktów komputerowych mogą wiązać się poważne zagrożenia. Podróbki mogą  
z wyglądu przypominać oryginalne produkty HP, ale zwykle są niskiej jakości. Aby pomagać 
chronić klientów przed podróbkami, firma HP przekazuje im specjalistyczne wytyczne  
i wsparcie mające na celu zwalczanie tych nielegalnych praktyk.

Program przeciwdziałania nadużyciom i podrabianiu produktów (ACF) HP
dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA)

Podczas ogłaszania przetargu czy kupowania materiałów eksploatacyjnych musisz zwracać 
baczną uwagę na zagrożenia związane z podrabianiem. Poniżej znajdują się wytyczne HP, 
które pomogą chronić przed tym zagrożeniem zarówno samą firmę, jak i naszych partnerów.
Kwiecień 2022 r. | Niniejszy dokument nie może być stosowany w Izraelu i Rosji

Przeciwdziałanie podrabianiu 
produktów — przewodnik  

dla kupujących
Informacje dla klientów korporacyjnych,  

dotyczące sposobu unikania podrabianych wkładów  
drukujących i produktów komputerowych

Ochrona firmy
Upewnij się, że nie masz kontaktu z podróbkami. HP rekomenduje następujące działania 
pozwalające na zakup oryginalnych produktów HP:

>  Akceptuj produkty wyłącznie 
w nieotwieranych oryginalnych 
opakowaniach; nie oddawaj pustych 
opakowań.

>  Uważaj na podejrzanie niskie ceny  
i niewiarygodnie dobre oferty.

>  Unikaj zakupu towarów z „importu 
równoległego” (znanego również pod 
nazwą „szara strefa”) sprzedawanego 
spoza danego regionu2.

>  Kupuj wyłącznie u zaufanych sprzedawców,  
takich jak autoryzowani partnerzy HP.

>  Sprawdzaj podejrzane produkty pod kątem oznak podrabiania z pomocą naszego 
przewodnika dla klientów korporacyjnych, dotyczącego przeciwdziałania podrabianiu 
produktów, dostępnego na stronie hp.com/anticounterfeit.

Ok. 83%
klientów korporacyjnych HP
postrzega podrabianie i oszustwa 
jako znaczący problem.1

Ok. 90%
klientów korporacyjnych HP
postrzega produkty podrabiane 
jako ryzykowne.1

słabą jakością, 
uszkodzeniami 
drukarki  
i przestojami;

Rozszerzone koszty 
serwisu uszkodzonych 
drukarek, które nie są 
objęte gwarancją HP3

utratą pieniędzy 
i koniecznością 
uruchomienia 
nowej procedury 
przetargowej;

zagrożeniami 
dla zdrowia 
np. z powodu 
niebezpiecznego 
okablowania;

zagrożeniami dla 
cyberbezpieczeństwa4  
np. wynikającymi z tego,  
że podrobiony wkład może zawierać  
złośliwe oprogramowanie;

mimowolną 
współpracą  
z przestępcami.

StOSOwAnie prOdUKtów pOdrAbiAnych mOże Się wiąZAć Z pOwAżnymi ZAgrOżeniAmi:



więcej informacji znajduje się na stronie 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zasady gwarancji na produkty i usługi firmy HP  
zawiera wyłącznie gwarancja dołączona do tych produktów lub usług. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być potraktowane  
jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne zawarte w niniejszym dokumencie.

NACHYLENIE NACHYLENIE

1 W oparciu o bieżącą ankietę internetową dla klientów korporacyjnych, u których firma HP przeprowadziła inspekcję 
dostaw do klientów ACF rozpoczętą w ramach programu ACF firmy HP w 2017 r.; rezultaty na kwiecień 2021 r. |  
2 Dla klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ze Szwajcarii i z Wielkiej Brytanii towary w szarej strefie  
to produkty sprzedawane spoza wymienionego regionu. Dla klientów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii towary w szarej strefie to produkty sprzedawane spoza danego kraju. | 3 Światowa 
ograniczona gwarancja HP stanowi: “Użycie wkładu innego niż HP lub wkładu napełnionego ponownie nie ma wpływu  
(...) na ograniczoną gwarancję HP dla klienta będącego użytkownikiem końcowym (...). Jeśli jednak awaria lub uszkodzenie  
drukarki lub głowicy drukującej wynika z użycia wkładu innego niż HP lub wkładu napełnionego ponownie, HP naliczy  
standardowe opłaty za czas i materiały w celu przeprowadzenia serwisu drukarki w związku z daną awarią lub 
uszkodzeniem (...)”. Dalsze szczegóły mogą być dostępne w odpowiednich indywidualnych oświadczeniach gwarancyjnych,  
jeśli jest to właściwe. | 4 Więcej szczegółów: hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Niewiążące zaproszenie od HP dostępne  
wyłącznie w wybranych krajach.

Unikaj podróbek podczas zakupów materiałów eksploatacyjnych hp
Firma HP zaleca również stosowanie się do podanych niżej wskazówek, zwłaszcza podczas zakupu tuszów i tonerów HP:

SprAwdź etyKietę ZAbeZpiecZAjącą

• Odchyl opakowanie od przodu do tyłu /  
od lewej do prawej strony, aby zobaczyć,  
czy symbole „HP” oraz „ü” przesuwają 
się, odpowiednio, w tym samym/
przeciwnym kierunku.

• Zeskanuj smartfonem kod QR  
na etykiecie, aby sprawdzić go w sieci.

• Wszystkie oryginalne tonery HP 
czy wkłady HP PageWide posiadają 
etykietę zabezpieczającą, podobnie  
jak wybrane tusze HP.

beZpiecZne ZAKUpy

• Wyraźnie poproś o „oryginalne  
wkłady HP” i określ, które produkty 
chcesz zakupić.

• Zaznacz, że nie chcesz żadnych 
produktów „równoważnych”.

• Poproś o referencje np. certyfikat 
partnera HP lub pismo z potwierdzeniem  
przejścia audytu HP ACF.

• Poproś sprzedawcę o potwierdzenie,  
że dostarczone produkty  
są oryginalnymi produktami HP.

• Zaznacz, że w przypadku zaoferowania 
podróbek mogą zostać powiadomione 
stosowne organy.

UZySKAnie wSpArciA hp

• Jeśli masz podejrzenia w stosunku  
do dużych i średniej wielkości dostaw, 
zamów darmową kontrolę dostaw do  
klientów (cdi) w ramach programu AcF5,  
czyli specjalistyczną kontrolę 
przeprowadzaną na miejscu  
w firmie albo drogą elektroniczną: 
hp.com/anticounterfeit.

• Aby zgłosić możliwe podróbki  
i podejrzane oferty albo zadać pytania,  
skontaktuj się z ekspertami HP  
w dowolnym języku:  
emea.anti-counterfeit@hp.com  
albo za pośrednictwem  
hp.com/anti-counterfeit.

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