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Väärennösten riskit
Väärentäminen on laitonta, ja väärennetyt kasetit ja tietokonetuotteet voivat muodostaa 
vakavia uhkia. Vaikka väärennökset saattavat näyttää HP:n alkuperäistuotteilta,  
ne ovat tavallisesti heikkolaatuisia. HP tarjoaa väärennösten vastaista opastusta ja tukea 
suojellakseen organisaatiotasi väärennöksiltä.

HP:n väärennösten ja huijausten vastainen ohjelma (ACF)
Euroopalle, Lähi-idälle ja Afrikalle (EMEA)

Kun pyydät tarjouksia tai hankit tuotteita yrityksellesi, sinun tulee olla tietoinen väärennösten 
vaarasta. HP ja sen kumppanit haluavat suojella sinua uhilta alla olevilla ohjeilla.
Huhtikuu 2022 | Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu Israelille eikä Venäjälle

Väärennösten vastainen 
osto-opas

Tietoja yritysasiakkaille siitä,  
miten vältytään väärennetyiltä kaseteilta  

ja tietokonetuotteilta

Suojele yritystäsi
Pysythän kaukana väärennöksistä. HP suosittelee seuraavia toimenpiteitä ostettaessa 
alkuperäisiä HP:n tuotteita:

>  Hyväksy vain avaamattomissa 
alkuperäisissä pakkauksissa olevia 
tuotteita; älä palauta tyhjiä pakkauksia.

>  Varo epäilyttävän matalia hintoja ja liian 
hyvältä tuntuvia tarjouksia.

>  Vältä ”rinnakkaistuontituotteita” 
(kutsutaan myös ”harmaiden markkinoiden”  
tuotteiksi), joita myydään alueesi ulkopuolelta.2

>  Osta vain luotettavilta myyjiltä,  
kuten HP:n valtuutetuilta kumppaneilta.

>  Tarkista epäilyttävät tuotteet väärennösten merkkien varalta yritysasiakkaitten  
ACF-oppaalla, joka on saatavilla osoitteessa hp.com/anticounterfeit.

~83 %
HP:n yritysasiakkaista
pitävät väärentämistä ja petosta 
merkittävänä ongelmana.1

~90 %
HP:n yritysasiakkaista
pitävät väärennettyjä  
tuotteita riskialttiina.1

Heikkolaatuiset 
tulosteet, 
tulostinvauriot  
ja käyttökatkokset

Rahan tuhlaus ja uuden 
tarjousprosessin tarve

Terveysriskit 
esim. vaarallisten 
kytkentöjen takia

Kyberturvallisuusuhat4 
esim. koska väärennetyn  
kasetin siru saattaa 
sisältää haittaohjelmia

Tahaton 
kanssakäyminen 
rikollisten kanssa.

VäärennökSiSTä VOi aiHeuTua VakaVia riSkejä:

Laajennetut 
huoltokustannukset 
vahingoittuneista 
tulostimista, joita 
HP:n takuu ei kata3



Lue lisää osoitteesta 
hp.com/anticounterfeit
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KALLISTA KALLISTA

1 Perustuu jatkuvaan verkkokyselyyn, joka on suunnattu yritysasiakkaille, jotka pyysivät HP:tä suorittamaan  
ACF-asiakastoimitustarkastuksen: kyselyn käynnistä HP:n ACF-ohjelma vuonna 2017; tulokset huhtikuulta 2021 |  
2 Jos olet Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa sijaitseva asiakas, harmaiden markkinoiden  
tuotteet tarkoittavat tuotteita, joita myy yllä mainittujen alueiden ulkopuolella sijaitseva myyjä. Jos olet ETA:n, 
Sveitsin tai Ison-Britannian ulkopuolella sijaitseva asiakas, harmaiden markkinoiden tuotteet tarkoittavat tuotteita, 
joita myy maasi ulkopuolella sijaitseva myyjä. | 3 HP:n maailmanlaajuisessa rajoitetussa takuussa todetaan: “Muun 
kuin HP:n tai uudelleen täytetyn kasetin käyttö ei vaikuta (...) HP:n rajoitettuun takuuseen loppukäyttäjäasiakkaalle (...)”.  
Jos tulostimen tai tulostuspään vikaantuminen tai vaurioituminen johtuu kuitenkin muun kuin HP:n tai uudelleen 
täytetyn kasetin käytöstä, HP veloittaa tavanomaiset aika- ja materiaalikulunsa tulostimen huollosta kyseisen vian 
tai vaurion osalta (...).” Lisätietoja voi tarvittaessa olla saatavilla asiaankuuluvissa yksittäisissä takuuilmoituksissa. |  
4 Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 Ei-sitova kutsu HP:ltä, tarjolla vain tietyissä maissa.

Vältä väärennöksiä ostaessasi HP:n tulostustarvikkeita
HP suosittelee myös näitä vinkkejä erityisesti jotta voit ostaa turvallisesti HP:n muste- ja väriainekasetteja:

TarkiSTa SuOjauSmerkinTä

•	Kallista laatikkoa edestä taakse/
vasemmalta oikealle, jotta näet 
”HP”- ja ”ü”-symbolien liikkuvan 
vastakkaiseen/samaan suuntaan, 
tässä järjestyksessä.

•	Lue tarran QR-koodi älypuhelimellasi 
validoidaksesi sen verkossa.

•	Kaikissa alkuperäisissä HP:n väri- ja  
PageWide-kaseteissa on turvatarra, 
samoin kuin tietyissä  
HP:n mustekaseteissa.

OSTa TurVaLLiSeSTi

•	Pyydä selkeästi ”alkuperäisiä HP:n 
kasetteja” ja ilmoita, mitkä tuotteet 
haluat.

•	Painota, että myyjän ei saa toimittaa 
mitään ”vastaavia” tuotteita.

•	Pyydä suosituksia, kuten  
HP	Partner	-sertifikaatti	tai	 
HP ACF -tarkastustuloskirje.

•	Pyydä	myyjää	sertifioimaan,	 
että kaikki toimitetut tuotteet ovat 
aitoja HP-tuotteita.

•	Painota, että väärennökset saatetaan 
ilmoittaa viranomaisille.

Pyydä HP:LTä Tukea

•	Jos suuret tai keskikokoiset toimitukset 
herättävät epäilyjä, pyydä ilmainen 
aCF-asiakastoimitustarkastus (Cdi)5, 
paikan päällä tai verkossa suoritettava 
asiantuntijan tarkastus, osoitteesta 
hp.com/anticounterfeit.

•	Voit ilmoittaa mahdollisista 
väärennöksistä ja epäilyttävistä 
tarjouksista HP:n asiantuntijoille  
tai kysyä heiltä kysymyksiä millä 
tahansa kielellä osoitteella  
emea.anti-counterfeit@hp.com tai 
osoitteessa hp.com/anti-counterfeit.

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