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Risikoen for forfalskninger
Forfalskning er ulovlig, og falske patroner og computerprodukter kan udgøre alvorlige 
trusler. Selvom forfalskninger kan se ud som HP-originaler, er de normalt af dårlig kvalitet. 
For at beskytte din organisation mod forfalskninger tilbyder HP dedikeret vejledning  
og support til beskyttelse mod forfalskninger.

HP’s program til bekæmpelse af forfalskede produkter (ACF)
for Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA)

Når du indhenter tilbud eller køber produkter til din virksomhed, skal du være opmærksom 
på risikoen for forfalskning. HP og vores partnere ønsker at hjælpe med at beskytte  
dig mod denne trussel ved hjælp af nedenstående vejledning.
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Købsvejledning  
for bekæmpelse  
af kopiprodukter

Information til erhvervskunder om, hvordan man  
undgår forfalskede patroner og computerprodukter

Beskyt din virksomhed
Sørg for at styre uden om forfalskninger. HP anbefaler følgende handlinger  
ved køb af originale HP-produkter:

>  Accepter kun produkter i uåbnet 
originalemballage. Aflever ikke  
tom emballage.

>  Vær opmærksom på mistænkeligt  
lave priser og tilbud, som er for gode  
til at være sande.

>  Undgå “parallelimporterede” varer  
(også betegnet som varer fra det  
“grå marked”), som sælges uden  
for dit område2.

>  Køb kun fra pålidelige leverandører  
som f.eks. autoriserede HP-partnere.

>  Tjek mistænkelige produkter for tegn på forfalskning ved hjælp af vores ACF-vejledning 
for erhvervskunder. Den kan hentes her hp.com/anticounterfeit.

~83 %
af HP’s erhvervskunder
ser forfalskning og svindel  
som et vigtigt problem.1

~90 %
af HP’s erhvervskunder
ser forfalskede produkter  
som risikable.1

Print af dårlig 
kvalitet, 
printerskade  
og nedetid

Udvidede 
serviceudgifter til 
beskadigede printere, 
som ikke er dækket  
af HP’s garanti3

Spildte penge,  
og behov for en  
ny udbudsproces

Sundhedsrisici, 
f.eks. på grund  
af farlig 
ledningsføring

Risici for Cyber-sikkerhed,4 
såsom at chippen  
på en falsk patron  
kan indeholde malware

Ubevidste handler 
med kriminelle

FoRFAlsKningeR KAn medFøRe AlVoRlige Risici:



du kan få mere at vide på 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP’s produkter  
og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes  
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1 Baseret på en løbende onlineundersøgelse af virksomhedskunder, hvor HP udførte en ACF Customer Delivery Inspection;  
en undersøgelse, der blev lanceret af HP’s ACF-program i 2017; resultater pr. april 2021 | 2 Hvis du er kunde i det Europæiske  
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og/eller Storbritannien, henviser grå markedsvarer til produkter,  
der sælges fra en sælger uden for ovennævnte region. Hvis du er kunde uden for EØS, Schweiz og/eller Storbritannien,  
så henviser grå markedsvarer til produkter, der sælges fra sælgere uden for dit land. | 3 HP’s verdensomspændende 
begrænsede garanti står der: “Brugen af en ikke-HP-patron eller en genopfyldt patron påvirker ikke (...) HP’s begrænsede  
garanti til slutbrugerkunden (...). Hvis fejl eller skader på printeren eller printhovedet kan tilskrives brugen af en ikke-
HP-patron eller en genopfyldt patron, vil HP dog opkræve sine standardgebyrer for tid og materialer for at servicere 
printeren for den pågældende fejl eller skade (...).” Der kan eventuelt findes yderligere oplysninger i relevante 
individuelle garantierklæringer. | 4 Du kan få flere oplysninger på hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Ikke-bindende 
invitation fra HP er kun tilgængelig i udvalgte lande.

Undgå forfalskninger, når du køber HP-forbrugsvarer
HP anbefaler også følgende tip, specielt til sikkert køb af HP-blækpatroner og HP-tonerpatroner:

KonTRolléR siKKeRHedsmæRKeT

• Vip kassen frem og tilbage og til højre 
og venstre for at se, at symbolerne 
“HP” og “ü” bevæger sig i henholdsvis 
modsatte/samme retninger.

• Scan mærkatens QR-kode med din 
smartphone for at validere den online.

• Alle originale toner og PageWide-
patroner fra HP bærer et 
sikkerhedsmærke, og det samme  
gør udvalgte HP-blækpatroner.

KøB siKKeRT

• Bed tydeligt om “originale HP-patroner”,  
og angiv hvilke produkter, du ønsker.

• Understreg, at sælgeren ikke må levere 
“tilsvarende” produkter.

• Bed om referencer, f.eks. et  
HP-partnercertifikat eller  
et HP ACF-revisionsresultat.

• Bed sælgeren om at bekræfte,  
at alle de leverede produkter  
er originale produkter fra HP.

• Understreg, at forfalskninger kan blive 
meldt til myndighederne.

Få sUPPoRT FRA HP

• Hvis der opstår mistanke omkring 
store eller mellemstore leverancer,  
kan du anmode om en gratis  
AcF customer delivery inspection (cdi)5,  
en ekspertkontrol, der udføres hos jer 
eller online på: hp.com/anticounterfeit.

• Hvis du vil indberette mulige 
forfalskninger eller mistænkelige 
tilbud, eller hvis du har spørgsmål,  
kan du kontakte eksperter fra HP  
på et hvilket som helst sprog  
på emea.anti-counterfeit@hp.com 
eller via hp.com/anti-counterfeit.

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