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Riscurile pe care le implică produsele contrafăcute
Contrafacerea este ilegală, și cartușele și produsele informatice false pot reprezenta o amenințări  
serioase. Chiar dacă produsele contrafăcute ar putea arăta ca produsele HP originale, 
acestea sunt de obicei de o proastă calitate. Pentru a vă ajuta să vă protejați împotriva 
contrafacerii, HP furnizează informații și asistență dedicată pentru combaterea contrafacerii.

Programul HP împotriva contrafacerii și fraudei (ACF)
pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA)

Atunci când solicitați oferte sau achiziționați produse pentru compania dvs., trebuie să fiți 
atenți la pericolul contrafacerii. HP și partenerii noștri doresc să vă protejeze împotriva acestui 
pericol prin informațiile de mai jos.
Aprilie 2022 | Acest document nu se aplică în Israel, Rusia

Ghid pentru  
evitarea achiziționării  

de produse contrafăcute
Informații pentru clienții corporatiști cu privire  
la modul de evitare a cartușelor și produselor  

informatice contrafăcute

Protejaţi-vă compania
Asigurați-vă că stați departe de produsele contrafăcute. HP recomandă următoarele acțiuni 
pentru cumpărarea produselor HP originale:

>  Acceptați produse doar în ambalaje 
originale intacte; nu returnați  
ambalaje goale.

>  Atenție la prețurile suspect de mici  
și la ofertele nerealiste.

>  Evitați bunurile din „importuri paralele” 
(numite și bunuri de pe „piața gri”) 
comercializate din afara regiunii dvs.2

>  Achiziționați doar de la furnizori de încredere  
ca de exemplu parteneri HP autorizați.

>  Verificați produsele suspecte în privința semnelor de contrafacere cu Ghidul ACF pentru 
clienții din corporații, disponibil la hp.com/anticounterfeit.

~83 %
dintre clienții corporate ai HP
consideră contrafacerea și frauda 
ca fiind o problemă semnificativă.1

~90 %
dintre clienții corporate ai HP
consideră că produsele 
contrafăcute sunt riscante.1

Imprimări proaste, 
deteriorarea 
imprimantelor  
și timpi morți

Costuri de reparații 
extinse pentru 
imprimante deteriorate, 
care nu sunt acoperite 
de garanția HP3

Bani pierduți 
și necesitatea 
organizării unei  
noi proceduri  
de licitație

Riscuri pentru 
sănătate, de exemplu  
din cauza cablării 
defectuoase

Riscuri privind 
securitatea cibernetică,4 
de exemplu, deoarece 
chipul de pe un cartuș 
falsificat poate conține 
malware

Relații nedorite 
cu infractori

PRodusElE contRAfăcutE Pot gEnERA RiscuRi gRAVE:



Aflaţi mai multe pe 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înştiinţare. Singurele garanţii pentru produsele 
şi serviciile HP sunt stabilite în declaraţiile de garanţie explicite care însoţesc respectivele produse şi servicii. Niciun element din acest document  
nu trebuie să fie considerat o garanţie suplimentară. HP nu va răspunde pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.

ÎNCLINAȚI ÎNCLINAȚI

1 Pe baza unui sondaj online permanent efectuat în rândul clienților corporații care au avut o inspecție ACF a livrărilor 
către clienți efectuată de HP; sondaj lansat de programul ACF HP în 2017; status: rezultate până în aprilie 2021 |  
2 Dacă sunteți un client cu sediul în Zona Economică Europeană (EEA), Elveția (CH) și Regatul Unit (UK), bunurile de pe 
piața gri se referă la produsele vândute de un comerciant din afara regiunii menționate mai sus. Dacă sunteți un client 
cu sediul în afara EEA, Elveției și Regatului Unit, bunurile de pe piața gri se referă la produsele vândute de comercianți 
din afara țării dvs. | 3 Garanția Limitată Internațională HP prevede: ”Utilizarea cartușelor non-HP sau reîncărcate nu  
afectează (…) Garanția Limitată HP pentru clientul utilizator final (…). Totuși, dacă defectarea sau deteriorarea imprimantei  
sau a capului de imprimare poate fi atribuită utilizării unui cartuș non-HP sau reîncărcat, HP va percepe costurile sale 
standard de timp și materiale pentru a repara defecțiunile sau deteriorările particulare ale imprimantei (…).” Detalii 
suplimentare pot fi disponibile în declarațiile de garanție individuale corespunzătoare, dacă este cazul. | 4 Pentru mai 
multe detalii, vă rugăm să consultați hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Invitație neobligatorie a HP valabilă doar  
în țările selectate.

Evitați contrafacerile atunci când achiziționați consumabile de imprimare HP
În mod special, pentru cumpărarea de cartușe de cerneală și toner HP, HP recomandă următoarele sugestii:

VERificAţi EticHEtA dE sEcuRitAtE

• Înclinați cutia dinspre față către spate/
de la stânga la dreapta pentru a vedea  
dacă simbolurile „HP” și „ü” se mișcă 
în direcție opusă sau în aceeași direcție.

• Scanați codul QR de pe etichetă cu 
smartphone-ul pentru validarea online.

• Toate tonerele HP originale și toate 
cartușele PageWide au o etichetă  
de securitate, la fel cum au și 
cartușele HP de cerneală selectate.

AcHiziționAți în siguRAnță

• Solicitați clar „cartușe HP originale”  
și specificați produsele dorite.

• Subliniați faptul că furnizorul nu trebuie  
să livreze produse „echivalente”.

• Solicitați referințe ca de exemplu  
un certificat de partener HP  
sau o scrisoare cu rezultatul  
auditului HP ACF.

• Solicitați furnizorului să certifice  
că toate produsele livrate sunt 
originale HP.

• Precizați faptul că contrafacerea poate 
fi raportată autorităților.

obținEți AsistEnță dE lA HP

• Dacă aveți suspiciuni în legătură cu  
o livrare de dimensiuni mari sau medii, 
solicitați o inspecție a livrărilor către 
clienți (cdi) gratuită5, o verificare  
din partea unui expert la fața locului  
sau online, la: hp.com/anticounterfeit.

• Pentru a raporta eventuale contrafaceri,  
oferte suspecte, sau în cazul în  
care aveți întrebări, contactați  
experții HP în orice limbă la  
emea.anti-counterfeit@hp.com  
sau prin hp.com/anti-counterfeit.

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