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Võltsingutega seotud riskid
Võltsimine on ebaseaduslik ning võltsitud kassetid ja arvutitooted võivad põhjustada tõsiseid 
ohte. Võltsingud võivad küll välja näha nagu HP originaaltooted, kuid üldiselt on nende 
kvaliteet kehv. Teie organisatsiooni kaitsmiseks võltsimise eest pakub HP spetsiaalseid 
võltsimisvastaseid suuniseid ja tuge.

HP võltsingute ja pettuse vastu võitlemise programm (ACF)
Euroopale, Lähis-Idale ja Aafrikale (EMEA)

Ettevõttele pakkumiste korraldamise või toodete ostmise korral peate arvestama  
võltsimise ohuga. HP ja meie koostööpartnerid soovivad Teid aidata selle ohu eest kaitsta, 
mistõttu esitame allolevad suunised.
Aprill 2022 | Käesolev dokument ei ole mõeldud kasutamiseks Iisraelis ega Venemaal

Võltsitud kauba  
vältimise juhend

Teave äriklientidele võltsitud kassettide  
ja arvutitoodete vältimise kohta

Kaitske oma ettevõtet
Hoiduge kindlasti võltsingute kasutamisest. HP soovitab HP originaaltoodete ostmiseks  
teha järgmist.

>  Võtke tooteid vastu ainult avamata 
originaalpakendis; ärge tagastage  
tühje pakendeid.

>  Olge ettevaatlik kahtlaselt madalate 
hindade ja liiga heade pakkumistega.

>  Hoiduge paralleelselt imporditud toodetest  
(teise nimega halli turu kaubad), mille müüjad  
asuvad Teie piirkonnast väljaspool2.

>  Ostke ainult usaldusväärsetelt edasimüüjatelt,  
näiteks HP volitatud partneritelt.

>  Kontrollige, kas kahtlastel toodetel on näha võltsimise märke, kasutades meie äriklientidele  
mõeldud võltsimisvastast juhendit, mis on saadaval aadressil hp.com/anticounterfeit.

~83%
HP äriklientidest
näevad võltsimist ja pettust  
olulise probleemina.1

~90%
HP äriklientidest
näevad võltsitud tooteid 
riskantsetena.1

Kehva kvaliteediga 
väljaprindid, 
printeri kahjustused 
ja seisakud

Kulutused kahjustatud 
printerite pikendatud 
hooldusele, mida  
HP garantii ei kata3

Rahaline kahju  
ja vajadus 
pakkumist korrata

Oht tervisele,  
nt juhtmete ohtliku 
paigalduse tõttu

Küberjulgeoleku 
ohud4, nt võltsitud 
kassetil olev kiip võib 
sisaldada pahavara

Tahtmatu 
kauplemine 
kurjategijatega

Võltsinguga VõiVad Kaasneda järgmised tõsised OHud.
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1 Põhineb pideval veebiküsitlusel, milles osalevad ärikliendid, kes on osalenud HP ACF-i kliendi tarne kontrollis; 
uuringu käivitas HP ACF-i programm 2017. aastal; tulemused seisuga aprill 2021 | 2 Kui teie asukohaks on Euroopa 
Majanduspiirkond (EMP), Šveits või Ühendkuningriik, viitavad halli turu kaubad toodetele, mille müüja asub väljaspool 
kõiki eelnimetatud piirkondi. Kui teie asukoht on väljaspool EMP-d, Šveitsi või Ühendkuningriiki, viitavad halli turu 
kaubad toodetele, mille müüja asub teie riigist väljaspool. | 3 HP ülemaailmne piiratud garantii sätestab: “Mitte-HP või  
uuesti täidetud kasseti kasutamine ei mõjuta (...) HP piiratud garantiid lõppkasutajale (...). Kui aga printeri või prindipea  
rike või kahjustus on tingitud mitte-HP või uuesti täidetud kasseti kasutamisest, teostab HP printeri hooldust tavapärase  
aja jooksul ja tasu eest.. (...).” Täiendavaid üksikasju võib vajaduse korral leida asjaomastest individuaalsetest 
garantiiavaldustest. | 4 Lisateavet leiate aadressilt hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 HP mittesiduv kutse, saadaval 
vaid valitud riikides.

Vältige võltsinguid, kui ostate HP printimistarvikuid
HP tindi- ja toonerikassettide ohutuks ostmiseks soovitab HP ka järgmist.

KOntrOllige turVamärgist

•	Kallutage karpi ette-taha/vasakule-
paremale, et näha sümboleid „HP“  
ja „ü“ liikumas vastavalt kas samas 
või vastassuunas.

•	Skannige sildi QR-kood oma 
nutitelefoniga, et see veebis kinnitada.

•	Kõik HP originaaltoonerid  
ja PageWide-kassetid ning valitud  
HP tindikassetid kannavad turvasilti.

OstKe turValiselt

•	Küsige selgesõnaliselt  
HP originaalkassette ja täpsustage, 
milliseid tooteid Te soovite.

•	Rõhutage, et edasimüüja ei tohi tarnida 
„samaväärseid“ tooteid.

•	Küsige viiteid, nagu HP partneri 
sertifikaat	või	HP	ACF-i	auditi	 
tulemuse kiri.

•	Paluge edasimüüjal kinnitada, et kõik 
tarnitud tooted on HP originaaltooted.

•	Rõhutage, et võltsimisest võidakse 
teavitada ametivõime.

Küsige HP tuge

•	Kui Teil on kahtlusi suure või keskmise 
suurusega tarnete suhtes, tellige 
ekspertide läbiviidav tasuta  
aCF-i kliendi tarne kontroll (Cdi)5  
kas kohapeal või veebis aadressil 
hp.com/anticounterfeit.

•	Võimalikest võltsingutest ja kahtlastest  
pakkumistest teada andmiseks või  
küsimuste korral pöörduge HP ekspertide  
poole igas keeles e-posti aadressil 
emea.anti-counterfeit@hp.com  
või saidil hp.com/anti-counterfeit.

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