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Võltskassetid ja võltsitud arvutitooted võivad olla ettevõtetele ja avalikele asutustele 
märkimisväärseks ohuks. Järgige allpool toodud kasulikke nõuandeid, et oma organisatsiooni  
petturite ja nende ebaseaduslike skeemide eest kaitsta.

Võltstooted ja võltsimise ohud

Võltsijad püüavad lõigata ebaseaduslikku kasu HP originaaltoodete heast mainest, kujundades oma ebaseaduslikke võltsinguid viisil,  
mis paneb kliente uskuma, et nad ostavad originaaltooteid. Petturid võivad oma kriminaalse tegevuse sihiks sageli seada ettevõtted  
ja suured avaliku sektori asutused, nagu valitsusasutused ja ülikoolid.

Kuigi võltsingud võivad välja näha nagu ehtsad HP tooted, on need ebaseaduslikud ja tavaliselt madala kvaliteediga. Nende kasutamine  
võib kaasa tuua märkimisväärseid ohtusid, näiteks järgmist:

halva kvaliteediga väljaprindid, mis kahjustavad 
teie organisatsiooni mainet

kaebused teie hanke- või IT-osakonnale

rahaline kahju ja vajadus hankeprotsessi korrata

printeri tööseisakud ja töövoo katkestused

kehtetu HP garantii ja suurenenud hoolduskulud 
kahjustatud printerite parandamiseks

tõsine oht tervisele, näiteks tulenevalt juhtmete 
halvast paigaldusest arvutitoodetes

tahtmatu kauplemine kurjategijategaküberturbe riskid, kuna võltskassetil olevat kiipi 
saab kasutada pahavara sisestamiseks

Pange tähele võltsitud toodete võimalikke ohtusid
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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

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 SBD2/MPS3 toonerikassette  
ja 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.
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 > 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.

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, võib see põhjustada võltsimise ohu suurenemist. Lisaks võivad müüjad, kes pakuvad  
HP pakendita kassette, 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.

Võltskassettide vältimine
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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.

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 nõudmine tellimus viivitamatult esitada või sularahas tasumise nõue saadetise kättetoimetamisel;
 X väidetavat „uut“ või „täiustatud“ toodet pakutakse üksnes müügiesindaja ettevõtte kaudu;
 X väidetavate HP originaalkassettide hulgimüük veebioksjonitel;
 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 teie asutus soovib 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. Meie eksperdid on hea meelega 
abiks, kui arvate, et toode võib olla võltsitud või kui märkate hangetes kahtlaseid või imelikke pakkumisi.

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 Väidetavate HP originaaltoodete hulgimüük veebioksjonisaitidel.
 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. Meie eksperdid on hea meelega 
abiks, kui arvate, et toode võib olla võltsitud või kui märkate hangetes kahtlaseid või imelikke pakkumisi.
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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. Võimalikeks meetmeteks 
võivad olla asjakohaste päringute tegemine, järelevalveasutuste abistamine reidide korraldamisel või nt tsiviil- või kriminaalasja algatamine, 
kui see on asjakohane.

Vältige kindlasti võimalikke võltsinguid – taotlege tasuta kliendi tarne kontroll (CDI)
Kui teil on kahtlusi suure või keskmise suurusega tarne osas või märkate kahtlast hankepakkumist muult müüjalt, 
võite neile tellida tasuta kliendi tarne kontrolli (CDI). Kui taotlus heaks kiidetakse, kontrollib HP ACF-i ekspert  
teie tarnitud tooteid võltsimise ja pettuste suhtes.
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Teie organisatsiooni kaitsmiseks

Olge aktiivne, et kaitsta oma organisatsiooni petturite eest! HP pakub palju käepärast, kasutusvalmis infomaterjali, mis aitab teil võltsitud 
toodetest eemale hoida. Klõpsake allolevatel linkidel, mille kaudu pääsete valitud ACF-i ressursside juurde ning ostke turvaliselt.

Kaitske oma tulevasi oste

ACF-i ostmisjuhend
Olge valvsad ja tehke oma järgmine 
HP ost turvaliselt, kasutades selles 
üheleheküljelises juhendis toodud 
näpunäiteid

ACF-i pakkumise näpunäited
Originaalide ohutuks ostmiseks kasutage  
hangete ja/või pakkumuskutsete (RFP)  
väljakuulutamisel meie lühikest 
kontrollnimekirja.

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

Hankige HP ACF-i tugi ja hoiduge ebaseaduslikest tehingutest

CDI kasutusjuhend
Siit saate teada, kuidas HP tasuta 
kliendi tarne kontroll (CDI) töötab  
ja taotlege hõlpsalt tasuta kontroll

ACF-i juhtumiuuring
Vaadake, kuidas avaliku sektori 
klient kasutab HP abi võltsitud 
prinditarvikute hankimisel

ACF-i lehed aadressil hp.com
Lisateabe saamiseks, käepäraste 
materjalide allalaadimiseks ja meiega 
ühenduse võtmiseks külastage 
hp.com-i võltsimisvastaseid lehti
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Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas võltsimine on tõesti minu riigis/piirkonnas probleem? Mida HP võltsimise vastu ette võtab?

Võltsmine on seadusevastane ja ülemaailmne oht. HP kogemused võltsimisega Aafrikas, Euroopas ja Lähis-Idas näitavad, et võltsitud 
tooteid võib leida turgudelt praktiliselt kõikjal. HP eesmärk on kaitsta kliente ohtlike võltsitud toodete eest ning ta juhib võltsingute 
ja pettuse vastu võitlemise programmi (ACF). Meie tegevused keskenduvad ohutute ostude tagamisele edasimüügikanalite kaitse 
auditite (CPPA-d) kaudu, kahtlaste tarnete tuvastamisele ACF-i kliendi tarne kontrollide abil (CDI-d), partneritele ja klientidele  
kasuliku ACF-i infomaterjali pakkumisele ning kohalike ametnike, näiteks politsei, toetamisele petturite vastu suunatud  
täitemeetmete rakendamises.

Kas võltsimisega on tõesti seotud märkimisväärsed ohud?

Muidugi – klientide jaoks võib võltsitud prinditarvikute kasutamine kaasa tuua märkimisväärseid ohtusid. Need võivad hõlmata 
töövoogude katkemist, kahjustatud printereid ja sellega seotud hoolduskulusid. Muud ohud on mittestandardsed väljatrükid,  
mis võivad õõnestada usaldust teie organisatsiooni vastu, põhjustada tahtmatut suhtlemist kurjategijatega ja seeläbi nende tegevuse 
toetamist ning isegi tõsiseid ohte tervisele ja ohutusele, näiteks halvasti paigaldatud juhtmete tõttu võltsitud IT-toodetes.

Mida teha, et kaitsta oma organisatsiooni võltsimise eest?

Üldiselt soovitab HP osta ainult usaldusväärsetelt kauplejatelt, näiteks HP edasimüügipartneritelt, ja vältida pakkumisi, mis tunduvad 
„liiga head, et olla tõsi“, näiteks selliseid, mis sisaldavad turuhinnast oluliselt madalamaid hindu või muid kahtlaseid omadusi.  
Praktilisi üksikasju ohutu ostmise kohta leiate meie ACF-i ostmisjuhendist ja ACF-i pakkumise näpunäidetest. Lisaks olge kursis 
võltsitud toodete vältimisega ja kontrollige saadud tooteid vastavalt ülaltoodud sammudele. Kui kahtlustate, et olete saanud keskmise 
suurusega või suure HP prinditarvikute saadetisega potentsiaalseid võltsinguid, taotlege lihtsalt HP-lt kliendi tarne kontroll (CDI),  
mille jooksul kontrollib HP ACF-i tooteekspert kahtlaseid esemeid teie äranägemise järgi.

Kuidas tagab HP, et HP partnerite varud on võltsinguvabad?

Tagamaks, et saate HP partneritelt rahuliku südamega osta, viib HP läbi spetsiaalseid edasimüügikanalite kaitse auditeid (CPPA-d). 
Nende ette teatamata auditite ajal külastavad meie partnerite valdusi spetsiaalselt koolitatud HP ACF-i audiitorid, et kontrollida  
HP prinditarvikute varusid võltsitud ja ebaõigelt kaubeldud toodete osas. See aitab tagada, et klientide oleks usaldus HP partnerite 
vastu, kes pakuvad neile kvaliteetseid ja ehtsaid HP tooteid.

Mis on võltsitud tooted?

Võltsimine on kaubamärgi volitamata kasutamine toodetel, mis ei pärine kaubamärgiomaniku käest ega ole valmistatud temalt 
saadud litsentsi alusel. Võltstooted on kujundatud algupäraseid tooteid matkivatena, mille eesmärgiks on panna kliendid uskuma,  
et nad ostavad ehtsaid tooteid. Võltsimine on seadusevastane.

Milline on erinevus võltsimise ja halli turu vahel?

Erinevalt võltsitud kaupadest, on halli turu või paralleelimpordi4 märgiks üldiselt ehtsad kaubamärgiga tooted, mida müüakse 
kaubamärgi omaniku nõusolekuta territooriumil, mille jaoks nad kaubamärgi omaniku poolt ette nähtud ei ole. Hall turundus kujutab 
endast kaubamärgiõiguste rikkumist Euroopa Majanduspiirkonnas, Šveitsis ja Ühendkuningriigis. Lisaks sellele võivad petturid halli 
turundust kasutada ettekäändena ohtlike võltsitud toodete müümiseks.



© 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  
ei vastuta HP dokumendis sisalduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajättude eest.

EMEA = Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika

Rohkem infot leiate aadressil 
hp.com/go/anticounterfeit

ACF-i e-posti aadress ACF-i veebileht

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).

Võltsimisvastane juhend äriklientidele Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Ja mis on toote vääresitlemine?

Vääresitlemine viitab tehingutele, mis võivad panna kliente ekslikult arvama, et nad ostavad HP originaaltoodet, kuid see pole nii. 
Eksitavad pakkumised võivad hõlmata HP intellektuaalomandi õiguste, näiteks meie kaubamärgi või piltide, väärkasutamist ja need 
võivad sageli mõjutada veebi- ja telemüüki.

Kas võltsitud ja „uuesti täidetud“ / „ümbertöödeldud“ / „jäljendatud“ kassetid on samad?

Ärge ajage võltsimist segamini „uuesti täidetud“, „ümbertöödeldud“ või „vastvalminud ühilduvate“ kassettidega (neid nimetatakse 
sageli „jäljenditeks“, viidates vastvalminud kassettidele, mis võivad rikkuda prinditarvikute originaaltoodetes kasutatud patente). 
Pange tähele, et „uuesti täidetud“, „ümbertöödeldud“ või „vastvalminud ühilduvaid“ kassette saab müüa seaduslikult, kui need ei riku 
HP patente ja/või kannavad HP kaubamärke. Seadusega on aga keelatud pakendada või müüa selliseid tooteid viisil, mis jätab või võib 
jätta kliendile mulje, justkui ta ostaks (A) täiesti uue ehtsa HP toote või (B) toote, mis on HP-ga seotud või HP poolt heaks kiidetud,  
kuid mitte HP poolt toodetud. Lisaks on tavaliselt ebaseaduslik, kui toode kasutab HP intellektuaalomandit HP nõusolekuta.

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