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Sahtecilik Riski
Sahtecilik yasa dışıdır. Sahte kartuşlar ve bilişim ürünleri ciddi tehditler oluşturabilir.  
Sahte ürünler orijinal HP ürünleri gibi görünüyor olsalar da genellikle kalitesizdir.  
HP, kuruluşunuzu sahteciliğe karşı korumanıza yardımcı olmak için özel bir sahtecilikle 
mücadele kılavuzu ve desteği sağlıyor.

HP Sahtecilikle Mücadele (ACF) Programı
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) için

Şirketiniz için ürün satın alırken ya da ihale çağrısı yaparken sahtecilik tehdidine karşı  
tetikte olmalısınız. HP ve iş ortaklarımız, aşağıdaki kılavuz ile bu tehdide karşı korunmanıza 
yardımcı olmak istiyor.
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Sahtecilikle Mücadele - 
Satın Alma Kılavuzu

Kurumsal müşteriler için sahte kartuşlar  
ve bilgi işlem ürünlerinden nasıl  

kaçınılabileceğine ilişkin bilgi

Şirketinizi koruyun
Sahte ürünlerden uzak durduğunuzdan emin olun. HP, orijinal HP ürünleri satın  
alma konusunda aşağıdaki eylemlerin gerçekleştirilmesini öneriyor:

>  Yalnızca açılmamış orijinal ambalajdaki 
ürünleri kabul edin; boş ambalajları  
iade etmeyin.

>  Şüphe uyandıracak kadar düşük fiyatlar 
ve gerçek olamayacak kadar iyi teklifler 
karşısında dikkatli olun.

>  Bölgenizin dışında satılan ”paralel ihracat” 
ürünlerinden (“gri piyasa” ürünleri olarak  
da adlandırılır) kaçının.2

>  Ürünlerimizi yalnızca Yetkili HP İş Ortakları 
gibi güvenilir satıcılardan alın.

>  Kurumsal Müşteriler için ACF Kılavuzumuz ile şüpheli ürünlerde sahtecilik emareleri  
olup olmadığını kontrol edin: hp.com/anticounterfeit.

HP kurumsal müşterilerinin

%83’ü
sahteciliği önemli bir sorun  
olarak görüyor.1

HP kurumsal müşterilerinin

%90’ı ise
sahte ürünlerin riskli olduğunu 
düşünüyor.1

Kalitesiz çıktılar, 
yazıcının zarar 
görmesi ve 
aksama süresi,

Boşa giden para 
ve yeni bir ihale 
sürecine ihtiyaç 
olması,

Hatalı ve tehlikeli 
kablolama  
vb. kaynaklı  
sağlık riskleri,

Siber güvenlik riskleri,4  
örneğin sahte bir kartuşun  
üzerinde bulunan 
çiplerde kötü amaçlı 
yazılımların olması,

Farkında olmadan 
suçlularla çalışma.

Sahte üRünleR ciddi RiSkleRe neden olabiliR:

HP’nin garantisi 
kapsamında 
olmayan hasarlı 
yazıcıların kapsamlı 
servis maliyetleri3



Daha fazlası için 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri ile ilgili yegane garantiler 
bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti belgelerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti sağlayacak şekilde yorumlanmamalıdır. 
HP bu belgede olabilecek teknik veya yazımla ilgili hatalardan veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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1 HP’nin bir ACF Müşteri Teslimatı Denetimi gerçekleştirdiği kurumsal müşterilerle, 2017’de HP’nin ACF Programıyla 
başlatılan ve halen sürmekte olan çevrimiçi ankete istinaden; sonuçlar Nisan 2021 tarihinde açıklanmıştır | 2 Avrupa 
Ekonomik Alanı (AEA), İsviçre ve Birleşik Krallık’ta bulunan müşterilerimiz için gri piyasa ürünleri, yukarıda bahsedilen 
bölgenin dışında bulunan bir satıcı tarafından satılan ürünler anlamına gelir. AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın dışında 
bulunan müşterilerimiz için gri piyasa ürünleri, ülkenizde bulunmayan satıcılar tarafından satılan ürünler anlamına 
gelir. | 3 HP Dünya Çapında Sınırlı Garantisi şunları belirtir: “HP olmayan veya yeniden doldurulmuş bir kartuşun 
kullanılması, son kullanıcı müşterisine verilen HP Sınırlı Garantisini etkilemez  (...). Ancak, yazıcı veya yazıcı kafası 
arızası veya hasar HP olmayan veya yeniden doldurulmuş bir kartuşun kullanımından kaynaklanıyorsa, HP, belirli 
bir arıza veya hasar için yazıcıya hizmet vermek üzere standart zaman ve malzeme ücretlerini tahsil edecektir (...).” 
Gerekirse, daha fazla bilgiye ilgili bireysel garanti bildirimlerinden erişilebilir. | 4 Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/
suppliesthatprotect adresini ziyaret edin | 5 HP’nin bağlayıcı olmayan daveti, yalnızca belirli ülkeler için geçerlidir.

HP baskı malzemelerini satın alırken sahte ürünlerden kaçının
HP, özellikle HP mürekkep ve tonerleri güvenli bir şekilde satın almanız için şu tavsiyelerde bulunmaktadır:

Güvenlik etiketini kontRol edin

• “HP” ve “ü” sembollerinin sırasıyla  
zıt/aynı yönlerde hareket ettiğini 
görmek için kutuyu önden arkaya/
soldan sağa eğin.

• Etiketin QR kodunu akıllı telefonunuzla 
tarayarak çevrimiçi olarak doğrulayın.

• Seçili HP mürekkep kartuşları gibi, 
tüm orijinal HP tonerleri ve PageWide 
kartuşları da bir güvenlik etiketi taşır.

Güvenli Satin alma yapin

• Net bir biçimde “orijinal HP kartuşları” 
talep edin ve hangi ürünleri  
istediğinizi belirtin.

• Satıcının herhangi bir “muadil” ürün 
teslim etmemesi gerektiğini vurgulayın.

• HP İş Ortağı sertifikası ve HP denetim 
sonucu belgesi gibi referanslar isteyin.

• Satıcıdan teslim edilen tüm  
ürünlerin orijinal HP olduğunu 
belgelemesini isteyin.

• Sahteciliğin yetkililere bildirilebileceğini 
vurgulayın.

hp’den deStek alin

• Büyük veya orta ölçekli teslimatlar 
konusunda şüpheleriniz varsa ücretsiz 
bir ACF Müşteri Teslimat İncelemesi 
(cdi)5 talep edin. Bu denetim, 
tesisinizde veya hp.com/anticounterfeit 
adresi üzerinden çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen bir uzman kontrolüdür.

• Olası sahtecilikleri ve şüpheli teklifleri 
raporlamak için veya sorularınız  
için emea.anti-counterfeit@hp.com 
veya hp.com/anti-counterfeit 
üzerinden HP uzmanlarıyla dilediğiniz 
dilde iletişime geçin.

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