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Võltsitud prinditarvikud ja arvutitooted võivad tarbijatele olla märkimisväärseks ohuks,  
kuna võltsingud ei vasta sageli HP rangetele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.  
Petturitest ja nende ohtlikest toodetest eemale hoidmiseks järgige allolevaid nõuandeid.

kehvad  
väljatrükid

väiksem arv 
prinditavaid lehekülgi

toodete  
tõrked

kahjustatud 
printerid

tahtmatu kauplemine 
kurjategijatega

Võltsingud võivad kujutada endast märkimisväärset ohtu, sealhulgas:

Võltskassettide vältimine

Eriti suures võltsimisohus on HP originaalprinditarvikud, sealhulgas HP kaubamärgiga ja Samsungi kaubamärgiga kassetid.1  
Palun järgige hoolikalt allolevaid samme kahtlaste toodete uurimiseks.

2. Võrrelge koode/
kuupäevasid

3. Vaadake 
pakendit

4. Uurige 
kassetti

5. Keelduge kahtlastest 
pakkumistest

6. Teavitage 
kahtlustest

Ülevaade. Kuidas HP prinditarvikuid kontrollida

1. Kontrollige  
HP turvamärgist
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1. Kontrollige HP turvamärgist

Turvamärgisel on õiged holograafilised tunnused
 > Kallutage karpi eest tahapoole. Märgisel olevad sümbolid “ ja „ü“ peaksid liikuma  
vastupidises suunas,

 > Kallutage karpi paremalt vasakule. Märgisel olevad sümbolid „ “ ja „ü“ peaksid liikuma  
samas suunas.

Kallutage  
eest taha

Kallutage 
vasakult 

paremale

Täpsem teave klientide jaoks: kinnitage nutitelefoni kaudu märgise unikaalne kood
 > Jäädvustage märgisel olev kiirvastuse kood (QR) QR-koodilugejaga, et saada HP-lt otsene vastus.

Kehtivad HP tooneri turvamärgised on lisaks varustatud vöötkoodiga. Vöötkood toetab HP toonerikassettide 
seeriate märgistust ega aita teil tuvastada, kas toode võib olla võltsitud.

Turvamärgised on olemas ja õigesti kasutatud
Veenduge, et kõikidel toodetel, millel peaks olema turvamärgis, see tõesti ka oleks ja et märgis oleks õiges kohas, nagu on näidatud  
alloleval joonisel.

Lähivaadete jaoks hõljutage kursorit allolevate turvamärgiste ja tindi-/toonerikastide märgistatud alade kohal!

 > Kõigil HP toonerikassettidel peab olema märgis. See hõlmab 
nii tavalisi HP toonerikassette kui ka HP Neverstop komplekte. 
Märgis on üldjuhul kleebitud karbi rebitavale ribale.  
Kui märkate mõnd sellist toodet ilma turvamärgiseta,  
on teil põhjust kahtlusteks.

 > Valitud HP tindikassettidel on märgis ka HP Euroopa ja ISE  
turgudel (nt Aafrika, Euroopa ja Lähis-Ida). Kontrollige toodet  
meie HP tindikassettide turvamärgiste ülevaatest: kui turvamärgis  
peaks olemas olema, kuid puudub, on teil põhjust kahtlusteks. 
Pange tähele, et ka kõigil HP tindimahutitega printerite  
HP GT tindipudelitel on üldjuhul turvamärgis.

Samuti veenduge, et turvamärgis vastaks tootele – näiteks tindikasseti märgis toonerikassetil on kahtlane ja vastupidi.

 > HP PageWide ja HP suureformaadilised kassetid on üldjuhul 
varustatud turvamärgisega. Nendel toodetel kasutatav  
HP turvamärgis on sama kujundusega nagu tindikassettidel.

 > Valitud HP kauakestvate kulumaterjalidega (LLC) on kaasas LLC  
turvamärgis, nt kuumutid jakujutiste edastamise komplektid.  
Kui märgis on olemas, on sellel spetsiaalne LLC-ikoon.

Vaadake rohkem infot selle kohta, kuidas kontrollida HP kauakestvaid kulumaterjale (LLC-d), näiteks kuumuteid ja kujutiste 
edastamise komplekte ning Samsungi kaubamärgiga toonerikassette meie asjakohastest üheleheküljelistest juhistest.
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Olge teadlik turvamärgiste erinevatest kujundustest
Mõned HP turvamärgiste vanemad versioonid võivad endiselt ringluses olla – üldjuhul on need pildinihkega, mida saab kontrollida sarnaselt 
ülalpool kirjeldatud meetodile.

Hetkel kasutusel turvamärgised Varasemad turvamärgised

(tooner) (LLC)(tint) (tooner) (tooner)(tint) (tint)

2. Võrrelge koode/kuupäevasid

Kuupäevad/koodid karbil ja kassetil on vastavuses
HP originaalkassettidel on nii karbil kui selle sees oleval kassetil spetsiaalne kood või kuupäev. Kui koodid/kuupäevad ei ole vastavuses,  
nagu allpool kirjeldatud, on põhjust kahtlusteks.

 > Tooner. Kõigil originaalsetel HP toonerikassettidel on nii karbil kui kassetil kood, millel vähemalt esimesed viis tärki on samad.  
Ärge pöörake tähelepanu muudele olemasolevatele spetsifikatsioonidele.

 > Tint, GT tindipudelid, lehekülje laiune, suur formaat: nendel HP kassettidel on karbil sama garantii lõppemise kuupäev nagu kasseti  
enda peal (+/- 1 kuu).

3. Vaadake pakendit

Kõik tooted tarnitakse HP originaalpakendis
 > Üldjuhul soovitab HP võtta vastu ainult avamata HP originaalpakendis HP kassette. HP pakendid pakuvad olulist kaitset võltsimise  
eest ja võivad sisaldada olulist tooteteavet.

 > Kui võtate kassetid vastu nende HP pakendita, võite põhjustada enda kokkupuute suurenenud võltsimise ohuga. Lisaks võib pakendita  
HP kassettide müük rikkuda kohalikke tooteohutuse/klientide kaitse seadusi, kui HP pakendil on asjakohast teavet.

Kõik pakendid on ühtlase kvaliteediga
 > HP originaalkassettide jaoks kasutatavad karbid ja pakkematerjalid on ühtlase ja kõrge kvaliteediga.

 > Neil ei tohiks olla kirja- või trükivigu, kulumisjälgi ega märke sellest, et kast oleks avatud ja uuesti suletud.

Pange tähele, et HP pakub ka tarvikute SKU-sid (1) suurte pakkumiste (SBD) jaoks, nn C-SKU-d2 
ja (2) hallatud prinditeenuste (MPS) jaoks, nn hallatud SKU-d või M-SKU-d3. Need tooted  
on hõlpsasti ära tuntavad tänu suhteliselt tavalistele valgetele või pruunidele kastidele.  
Pange tähele, et need tooted on mõeldud lõpptarbijatele müümiseks ainult HP volitatud 
partnerite poolt, st (1) C-SKU-d akrediteeritud SBD edasimüüjate poolt ja (2) M-SKU-sid 
akrediteeritud Power Service´i partnerite poolt. Kuid HP ei välista, et C-SKU-sid ja M-SKU-sid 
müüvad volitamata müüjad ja need võivad varjata võltsitud tooteid.

Võltskassettide vältimine
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4. Uurige kassetti

Kassett peab olema puhta ja uue välimusega
 > HP originaalkassetid tarnitakse alati uutena.

 > Neil ei tohiks olla kahjustusi, tooneri lekkeid, kriimustusi  
ega märke varasemast kasutamisest.

5. Keelduge kahtlastest pakkumistest

HP müüb tooteid lepinguliste edasimüügikanalite kaudu
 > HP soovitab võltskassettide vältimiseks osta ainult usaldusväärsete müüjate käest, nagu nt HP partnerid.

HP müügitegevuses ei esine kõrvalekaldeid
 > Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt see seda ka on. Seetõttu soovitab HP hoiduda igasugustest kahtlastest 
pakkumistest, sealhulgas sellistest müügipraktikatest nagu:

 X kahtlaselt madala hinnaga prinditarvikute pakkumised;
 X väidetavat „uut“ või „täiustatud“ toodet pakutakse üksnes müügiesindaja ettevõtte kaudu;
 X soovimatud e-posti pakkumised (rämpspost) või veebipakkumised, kus on puudulikud müüja kontaktandmed.

 > HP soovitab vältida „halli turu“ või „paralleelselt imporditud“ prinditarvikute pakkumisi4, mida võidakse kasutada ettekäändena  
müüa võltskaupa. Pange tähele, et Euroopa Majanduspiirkonnas, Šveitsis ja Ühendkuningriigis tähendab hall turundus  
kaubamärgiõiguste rikkumist.

Hoiduge pakkematerjali kogumise katsetest ebaseadusliku taaskasutamise eesmärgil
Petturid üritavad mõnikord kätte saada kasutatud HP kassettide karpe või turvamärgiseid, et neid võltsitud  
kassettide varjamiseks ebaseaduslikult uuesti kasutada. Hoiduge sellistest skeemidest ja teatage viivitamatult HP-le, 
kui märkate järgmist.

 ! nõue avada HP kassettide karbid turvamärgist kahjustamata;

 ! pakkumised tühjade kassetikarpide tagasiostmiseks või -võtmiseks;

 ! pakkumised eemaldatud HP turvamärgiste tagasiostmiseks või -võtmiseks.

Kassetikarpi avades kasutage alati rebimisriba või selleks ettenähtud ava, mille leiate üldiselt turvamärgise lähedalt 
(kui see on olemas) – see aitab vältida karpide ja turvamärgiste ebaseaduslikku taaskasutamist.

Samuti jälgige kasutatud kassettide kogumise ja väidetava ringlussevõtmise soovimatuid, kahtlaseid pakkumisi.  
Kui soovite kasutatud kassette keskkonnale mõeldes taaskasutada, olete teretulnud kasutama HP Planet Partnersi 
programmi, mis on kättesaadav mitmetes riikides üle maailma.

6. Teavitage kahtlustest

Tegutsege, kui teil on kahtlusi toote või pakkumise osas
 > Kui kahtlustate võltsimist, teatage HP võltsimisvastase võitluse ekspertidele vastavalt allpool kirjeldatule.

Võltskassettide vältimine
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Vältige võltsitud arvutitooteid

Suures võltsimisohus arvutitooted on muuhulgas näiteks sülearvutite toiteadapterid ja akud, USB-mäluseadmed, klaviatuurid ja hiired ning 
ka mälukaardid. Võltsida võidakse aga ka paljusid muid tarvikuid või koguni laua- ja sülearvuteid. Ebaseaduslike arvutitoodete vältimiseks 
järgige allpool toodud juhiseid.

Ülevaade. Kuidas HP arvutitooteid kontrollida

1. Vaadake pakendit 2. Kontrollige tooteid 3. Keelduge kahtlastest pakkumistest 4. Teavitage kahtlustest

1. Vaadake pakendit

HP kasutab kvaliteetseid pakendeid
 > Ehtsad HP tooted tarnitakse kvaliteetsetes uutes HP kaubamärgiga karpides  
või mullpakendites.

 > Toodetel ei tohi olla udust teksti ja pilte, valesid HP logosid, tootefotosid, mis erinevad 
tegelikust esemest, ega kirjavigasid.

2. Kontrollige tooteid

Ehtsad HP arvutitooted on kõrge kvaliteediga
 > HP originaaltooted valmistatakse alati vastavalt HP rangetele kvaliteedistandarditele. 
Neil on üldjuhul nii erinevad HP logod kui ka kleebis, mis kuvab toote teavet 
kõrgresolutsiooniga trükis.

 > Kaup, millel on kahjustuste, kriimustuste või kulumise märke, võib olla võlts.  
Samuti peaksid kahtlust äratama kõik lohakalt kleebitud tootekleebised,  
millel on kirja- või kirjavahemärkide vead, nagu ka valed HP logo sildid.

3. Keelduge kahtlastest pakkumistest

HP müüb tooteid lepinguliste edasimüügikanalite kaudu
 > HP soovitab võltstoodete vältimiseks osta ainult usaldusväärsete müüjate käest, nagu HP partnerid.

HP müügitegevuses ei esine kõrvalekaldeid
 > Kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt see seda ka on. Seetõttu soovitab HP hoiduda igasugustest kahtlastest 
pakkumistest, sealhulgas sellistest müügipraktikatest nagu:

 X Kahtlaselt madala hinnaga arvutitoodete pakkumised.
 X Väidetavalt algupäraste HP toodete pakkumised, millel on tekst „tehases kontrollitud/tehasekontroll“ („factory tested/factory 

testing“), „hulgipakendatud“ („bulk packaging“), „uus jaetoode“ („new retail“), „tehases suletud jaemüügi pakend“ („factory-sealed 
retail packaging“), „A-taseme element“ („grade A cell“) vms.

 X Pakkumised koos fotodega, millel on kujutatud masstootmist või pakendamisprotsessi, või mis kujutavad sisemisi komponente.
 X Müüjad, kes väidavad end olevat tootjaga seotud või HP poolt tunnustatud või kes väidavad, et pakuvad „HP standardtoodetega 

võrdset kvaliteeti, kuid odavamat hinda“.
 X soovimatud e-posti pakkumised (rämpspost) või veebipakkumised, kus on puudulikud müüja kontaktandmed.

 > HP soovitab vältida „halli turu“ või „paralleelselt imporditud“ tooteid4, mida võidakse kasutada ettekäändena müüa võltskaupa.  
Pange tähele, et Euroopa Majanduspiirkonnas, Šveitsis ja Ühendkuningriigis tähendab hall turundus kaubamärgiõiguste rikkumist.

4. Teavitage kahtlustest

Tegutsege, kui teil on kahtlusi toote või pakkumise osas
 > Kui kahtlustate võltsimist, teatage HP võltsimisvastase võitluse ekspertidele vastavalt allpool kirjeldatule.
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Võimalikest võltsingutest teatamine

Kui olete tooted ülalkirjeldatud viisil üle vaadanud ja teie kahtlused on muutunud konkreetseks, andke sellest viivitamatult HP-le teada.

Ülevaade. Kuidas võltsingu ja pettuste kahtlustest teatada

1. Valige kanal oma teate edastamiseks 2. Esitage faktid 3. Lisage fotod 4. Esitage oma teade

Mida silmas pidada enne HP teavitamist
 > Lisateabe saamiseks hoidke alles kahtlane toode, selle pakend ja kõik seotud dokumendid, näiteks arved.

 > Teie enda turvalisuse huvides soovitab HP üldjuhul kahtlast kaupa müünud   müüjale oma kahtlusest mitte rääkida.

HP on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele (lugege lisateabe saamiseks HP privaatsusavaldust internetis). Kasutame teie esitatud teavet võltsimisvastaseks  
tegevuseks vastavalt vajadusele. Võime teiega teie teate suhtes ühendust võtta, et esitada lisaküsimusi. Teatamine on vabatahtlik ja seda saab teha 
isikuandmeid esitamata. Kogu teie esitatud teave hoitakse seadusega lubatud piires konfidentsiaalsena ja seda jagatakse ainult teadmisvajaduse alusel.

1. Valige kanal oma teate edastamiseks

Kahtluste korral pöörduge otse HP ekspertide poole:

Kirjutage aadressile  
emea.anti-counterfeit@hp.com.

Võtke mis tahes keeles ühendust HP ACF-i meeskonnaga

E-post
Külastage lehte hp.com/go/anticounterfeit ja 
klõpsake nuppu „Võltsingutest teada andmine“ – 
saate teatada isegi anonüümselt.

Veeb

2. Esitage faktid

Allpool on toodud teave, mida peame teadma, et teie kahtluse korral tegutseda.

 > Selgitage oma kahtluse põhjust/põhjuseid (nt kahtlaselt madal hind, küsitav pakend).1

 > Esitage müüja nimi ja kontaktandmed, kui neid teate.

 > Jätke enda kontaktandmed, et saaksime teiega vajaduse korral lisaküsimuste esitamiseks ühendust võtta – soovi korral võite muidugi 
anonüümselt teatada, nt veebi kaudu.

3. Lisage fotod

Järgige allpool toodud juhiseid piltide edastamiseks HP ACF-i ekspertidele.

 > Lisage selged fotod toote pakendi kõigist kuuest küljest,  
et me näeksime ka väiksemat teksti. Lisage lähivõte turvamärgisest  
(kui see on olemas) ning võimalusel ka pilt tootest endast.

 > Võimaluse korral tehke fotod päevavalguses või hästivalgustatud 
ruumis ja vältige oma kaamera välgu kasutamist. Näidisfotod kahtlasest toonerikassetist teatamiseks

4. Esitage oma teade

Saatke kogu oma teave meie ACF-i ekspertidele, kes vaatavad teate üle ja rakendavad sobivaid järelmeetmeid.



© 2021 HP Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võib etteteatamata muuta. HP toodete ja teenuste ainsad 
garantiid antakse koos konkreetse toote või teenusega. Käesolevas dokumendis toodut ei tõlgendata mingil juhul lisagarantiina, samuti  
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EMEA = Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika

Rohkem infot leiate aadressil 
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Lisateabe hankimine

HP pakub mitmeid infoallikaid, mis aitavad teil kahtlastest pakkumistest ja võltsitud toodetest eemale hoida.

ACF-i lehed aadressil hp.com
Lisateabe saamiseks, käepäraste 
materjalide allalaadimiseks ja meiega 
ühenduse võtmiseks külastage 
hp.com-i võltsimisvastaseid lehti

Lühikesed ACF-i videoklipid
Tutvuge ACF-i kesksete teemadega 
vaid mõne minutiga, kasutades 
asjakohaseid klippe ja videoõpetusi

Võltsimisalane teave
Kiireks tutvumiseks kasutage 
lühikokkuvõtet selle kohta, kuidas  
end võltsitud toodete eest kaitsta

1 Arvestage, et prinditarvikute puhul on „taastäidetud“, „ümbertöödeldud“, „jäljendatud“ või „ühilduvad“ kassetid õiguspärased, kui need ei ole vastuolus HP 
või kolmanda poole intellektuaalomandi õigustega. Seadusega on aga keelatud pakendada või müüa selliseid tooteid viisil, mis jätab või võib jätta kliendile 
mulje, justkui oleks tegemist uue HP originaaltootega; tooteid, mis on saanud HP heakskiidu või on HP-ga seotud, kuid ei ole HP toodetud; ja tooteid, mis 
kasutavad HP intellektuaalomandit HP nõusolekuta. | 2 C-SKU-de hulka kuuluvad valitud tarvikute tootenumbrid PL 5T, IU ja LS, st tooted, mis lõpevad 
tähtedega „AC“, „XC“ või „YC“. | 3 Hallatavad SKU-d hõlmavad valitud tarvikute tootenumbreid PL 5T, RÜ, GL, GM, HF ja K6, st (i) PL 5T, RÜ, GL: tooted, mis 
lõpevad tähega „MC“; ii) PL K6: tooted, mis lõpevad tähega „YC“; (iii) PL geneetiliselt muundatud tooted, mis lõpevad tähega „AC“ või „XC“; ja (iv) PL HF-tarvikud, 
mis ühilduvad hallatavate printeritega (PL-d MC, G8, GQ). | 4 Halli turu kaubad või paralleelimpordid tähistavad tavaliselt ehtsaid kaubamärgiga tooteid, 
mis on pärit ühelt territooriumilt (riigist/majanduspiirkonnast) ja imporditud teisele territooriumile kaubamärgiomaniku nõusolekuta (allikas: International 
Trademark Association INTA). Selguse huvides ei loeta halliks turunduseks seaduslike HP toodete piiriülest müüki Euroopa Majanduspiirkonnas (Euroopa Liit + 
Island, Liechtenstein, Norra), Šveitsis ja Ühendkuningriigis (UK) (olek: okt 2020).

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