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Riskerna med förfalskningar
Förfalskning är olagligt och falska patroner, kassetter och datorprodukter kan utgöra 
allvarliga hot. Förfalskningar kan se ut som HP-original men är vanligtvis av dålig kvalitet. 
För att hjälpa till att skydda din organisation mot förfalskningar tillhandahåller HP särskild 
vägledning och support mot förfalskningar.

HPs program för att bekämpa förfalskningar och bedrägerier (ACF)
för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA)

När du skickar ut offertförfrågningar eller köper in produkter till ditt företag, bör du vara 
uppmärksam på förfalskningshotet. HP och våra partners vill hjälpa till att skydda dig från 
detta hot med vägledningen nedan.
April 2022 | Detta dokument ska inte användas i Israel, Ryssland

Köpguide för bekämpning  
av varumärkesförfalskning

Information för företagskunder  
om hur man undviker förfalskade patroner,  

kassetter och databehandlingsprodukter

Skydda ditt företag
Se till att hålla dig borta från förfalskningar. Tänk på följande när du köper  
HP-originalprodukter:

>  Godta bara produkter i oöppnad 
originalförpackning; lämna inte tillbaka 
tomma förpackningar.

>  Se upp för misstänkt låga priser  
och erbjudanden som är för bra  
för att vara sanna.

>  Avstå från parallellimporterade varor 
(kallas också varor på den ”grå marknaden”) 
som säljs utanför din region.2

>  Köp bara från betrodda leverantörer 
såsom HPs auktoriserade partners.

>  Kontrollera misstänkta produkter om de visar tecken på att vara förfalskade.  
Använd vår ACF Guide för företagskunder som hjälp; se på hp.com/anticounterfeit.

Ca 83 %
av HPs företagskunder
ser förfalskningar och bedrägerier 
som ett allvarligt problem.1

Ca 90 %
av HPs företagskunder
ser förfalskningar av produkter 
som riskabelt.1

Dåliga utskrifter, 
skador på skrivare 
och driftstopp

Bortkastade pengar 
och behov av en  
ny offertprocess

Hälsorisker, t.ex. på  
grund av farliga 
kabelledningar.

Cybersäkerhetsrisker,4 
t.ex. då chipp på  
en falsk patron eller 
kassett kan innehålla 
malware

Omedvetna affärer 
med kriminella

FöRFAlSKninGAR KAn medFöRA AllvARliGA RiSKeR:

Utökade 
servicekostnader 
för skadade skrivare 
som inte täcks  
av HPs garanti3



läs mer på 
hp.com/anticounterfeit
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© 2022 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier 
som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer dessa produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument 
ska tolkas som en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

LUTA LUTA

1 Baserat på en pågående onlineundersökning av företagskunder där HP har utfört en ACF kundleveransinspektion. 
Undersökningen startad av HPs ACF-program under 2017; resultat redovisas i april 2021 | 2 Om du är kund inom 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien, avser gråmarknadsvaror produkter 
som har sålts av återförsäljare utanför ovanstående region. Om du är kund utanför EES, Schweiz och Storbritannien, 
avser gråmarknadsvaror produkter som har sålts av återförsäljare utanför ditt land. | 3 I HPs globala begränsade garanti  
anges följande: “Användningen av en patron/kassett som inte är från HP eller som är påfylld påverkar inte (...)  
HPs begränsade garanti till slutanvändaren (...). Men om fel eller skador på skrivaren eller skrivarhuvudet kan tillskrivas  
användningen av en icke-HP- eller påfylld bläckpatron/tonerkassett, kommer HP att ta ut sina standardkostnader  
för tid och material för att serva skrivaren för det särskilda felet eller skadan (...).” Ytterligare detaljer kan finnas  
i relevanta enskilda garantiförklaringar, om det är lämpligt. | 4 För ytterligare detaljer se hp.com/go/suppliesthatprotect |  
5 Ingen bindande inbjudan av HP, endast tillgänglig i utvalda länder.

Undvik förfalskningar vid köp av patroner och kassetter från HP
HP rekommenderar även följande för säkert köp av HP-bläckpatroner och -tonerkassetter:

KontRolleRA SäKeRHetSetiKetten

• Luta lådan fram och tillbaka och från  
vänster till höger så att du ser 
symbolerna ”HP” och ”ü” röra sig  
i motsatt respektive samma riktning.

• Skanna etikettens QR-kod med din 
smarttelefon för att validera den online.

• Alla tonerkassetter och PageWide-
bläckpatroner från HP har  
en säkerhetsetikett på sig,  
liksom utvalda HP-bläckpatroner.

KöP SäKeRt

• Be tydligt om ”originalpatroner  
och originalkassetter från HP” och 
specificera vilka produkter du vill ha.

• Betona att leverantören inte får 
leverera några ersättningsprodukter 
eller ”motsvarande” produkter.

• Be om referenser såsom certifikatet  
om ditt HP-partnerskap eller 
bekräftelsen från ACF-granskningen.

• Be leverantören intyga att alla levererade  
produkter är äkta HP-produkter.

• Betona att förfalskningar kan dra åt sig 
myndigheternas uppmärksamhet.

Få HPS SUPPoRt

• Vid misstanke om stora eller mellanstora  
leveranser, be om en kostnadsfri  
ACF Customer delivery inspection (Cdi)5 –  
en expertkontroll utförs på plats  
eller online. Se hp.com/anticounterfeit.

• För att rapportera möjliga förfalskningar,  
misstänkta erbjudanden eller vid frågor 
kontakta HPs experter på alla språk  
på emea.anti-counterfeit@hp.com  
eller via hp.com/anti-counterfeit.

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